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 دلمض حوه فتٍة اخلمير

وأن ٟمٗمتييت   اسٚمّيي٦م سمخٓمْيي٦م ال٤مضميي٦م وًمييو قمييغم اًموضمييه اعمختٍميي ُمٜمٝميي٤م  اًمِمييٞم :

ومٜم٘مييو :  ن الٛمييد م ٟمحٛمييدع وٟمّييتٕمٞمٜمه وٟمّييتٖمٗمبعهلل وٟمٕمييوذ سميي٤مم ُميين ذور  ٟمٗمّييٜم٤مهلل 

ٝمد وُمن ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمين يْميٚمل وميال يي٤مدي ًميههلل و ؿمي

  ن ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿمٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمه.

  ُم٤م سمٕمد:

هلل وذ إُميييييور ¢ومييييي٢من ظميييييػم اًمٙميييييالهل يميييييالهل امهلل وظميييييػم ا يييييدي ييييييدي حمٛميييييد 

 حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦مهلل ويمل سمدقم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 وسمٕمد: 

٥م  ن ٟمتييليمب  ييلع وميي٢من يييلا اًمواىميي  اعميي١مش اًمييلي يِمييٙمو ُمٜمييه يمييل ُمّييٚمم طم٘ميي٤ًم  يي

ْن ﴿اعمٜم٤مؾميي٦ْم اعم١مؾمييٗم٦م طم٘مٞم٘ميي٦م ذقمٞميي٦مهلل ويييي ىموًمييه شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  ٤مسَمُٙمْم ُِميي ٤م َ َصيي َوَُميي

٧َْْم َ ْيِديُٙمْم َوَيْٕمُٗمو َّ  يلا  وًٓ. [33]الشورى:﴾قَمْن يَمثػِمٍ  اُُمِّمٞم٦ٍَْم وَمِْاَم يَم

وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م وىم  ُمن آقمتداء ُمن دوًم٦م قمبسمٞم٦م  ؾمالُمٞم٦م قمغم ضم٤مري٤م ويي  يْم٤ًم ُمثل 

ومم دوًميي٦م قمبسمٞميي٦م  ؾمييالُمٞم٦م يميي٤من يٛمٙميين اًم٘مْميي٤مء اًمييلي ٟمييت٩م سمٕمييد يييلا آقمتييداء يميي٤من إ

يٛمٙمن اًم٘مْم٤مء قمٚمٞميه سمتحٙميٞمم ةيي٦م ذم يمتي٤مب ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم وييي ىموًميه قمي  وضميل: 

نَ ﴿ غَم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَييي٤مِن ُِمييي ٤م قَمييي َداُ َ ٧ْم  ِطْمييي ٢مِْن سَمَٖمييي ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم وَمييي
ٚمِ ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميييوا وَم٠َمْصييي اعمْ
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تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّإُ  ُٚموا اًمَّ
وًمٙمن ُم  إؾمف  [9]الحجرات:﴾ظْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ

اًمِمييديد ًمييٞمه ذم يييلع اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م يمٚمٝميي٤م  ىمييو  ُميي  إؾمييف ٕٟمييه ٓ يوضمييد ذم يييلع 

اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمن يٓمْق إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦م يمٚمٝمي٤مهلل وًميو يمي٤من ومٞمٝمي٤م ُمين يٓمْيق ييلع 

ٞمه ومٞمٝم٤م ُمن شمّتٓمٞم   ن حت٘مق الٙمم اًمنميقمي اعميليمور ذم أيي٦م إطمٙم٤مهل يمٚمٝم٤م ومٚم

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب ﴿اًم٤ّمسم٘م٦مهلل  ُٚموا اًمَّ
٤م قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

 .[9]الحجرات:﴾امَِّ

ُميين  ضمييل يييلا يميي٤من ُميي٤م وىميي  ُميين اًمٗمتٜميي٦م اًمٙمييؼمى اًمتييي  فميين  ٟميي٤م ؿمخّمييٞم٤ًم  ن اًمٕميي٤مش 

إلؾميييالُمي ش يّمييي٥م سمٛمثٚمٝمييي٤م ُمييين ذوات  ٟمٗمّيييٝممهلل ؾمييي٥ْم ذًميييك  ٟمٜمييي٤م ٓ ٟم٘ميييٞمم  طمٙمييي٤مهل ا

اإلؾمالهل قمغم  رض اإلؾميالهلهلل و ٟمي٤م ٓ   ظميذ  يلا اًمٙميالهل وٓ  وميبب ومٞميه سميلم طمي٤ميمم 

وحمٙموهلهلل ومٙمٚمٜم٤م ٟمِمٙمل ييلا اًمواىمي  اًمزيءهلل وىميدياًم ىمٞميل وىميد روي طميديث٤ًم ُمبوموقمي٤ًم 

صيحٞمح٤ًم ذم يمثيػم  و ذم  يمثيب هلل وًمٙمٜمه ٓ يّمي   ؾميٜم٤مدع و ن يمي٤من ُمٕمٜمي٤مع ¢ مم اًمٜمْي 

ويلا اعمٕمٜمى يو اًملي يتٛمثل  شيمام شمٙموٟموا يومم قمٚمٞمٙمم»إطمٞم٤منهلل  ٓ ويو ىمو م: 

ذم اعمثل اًمٕم٤مُمي اًميلي ي٘ميو : دود ا يل ُمٜميه وومٞميه. وًميلًمك وم٠مٟمي٤م  قمجي٥م ُمين سمٕمي  

اًمِميييي٤ْمب اًمييييلين يّمييييْون يمييييل ضميييي٤مهل همْمييييْٝمم قمييييغم طمٙميييي٤مُمٝمم ويٜمّييييون  ٟمٗمّييييٝمم وٓ 

ُمٜميي٤م وومٞمٜميي٤مهلل وٟمْٕمييوا ُميين قمٜمييدٟم٤مهلل وش ي٠مشموٟميي٤م ُميين قميي٤مش  يتييليمبون  ن ييي١مٓء الٙميي٤مهل يييم

ةظمييب همييػم قميي٤مش  رَييٜم٤مهلل اًمٖمييبض ُميين يييلا يمٚمييه  ن ٟمٚمٗميي٧م اًمٜمٔمييب  مم  ٟمٜميي٤م ٟمحيين ُمٕمنميي 

وًمٞم٦م يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمٙمييؼمى اًمتييي ١ماعمّييٚمٛملم عٞمٕميي٤ًم طمٙم٤مُميي٤ًم وحمٙمييوُملم ٟمتحٛمييل ُمّيي

وىمٕم٧م ذم يلا اًم ُمن و ص٤مسم٧م اعمّٚمٛملم ذم دي٤مريم ٓ يٙم٤مد يٜمجو ُمٜمٝمي٤م ُمين يم٤مٟمي٧م 

 دارع ىمبي٦ْم ُمن اًمٗمتٜم٦م  و سمٕمٞمدة.
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و ٟميييتم اًمٞميييوهل شمٕمٞمِميييون ذم إردن سمٕمٞميييدين قميييغم ُمييي٤م ئمييين ُمييين اعمِميييٙمٚم٦مهلل وًمٙمييين 

اعمِمييٙمٚم٦م أن يمٚمييام شميي٠مظمب سمٜميي٤م اًم ُميي٤من يمٚمييام شمْمييخٛم٧م سمّيي٥ْم ييي١مٓء اًمّييٙم٤من اًمييلين 

ي٤مضمبوا سم٠مٟمٗمّٝمم ُمن شمٚميك اًميْالد وضمٕمٚميوا سميالد إردن  يبًا  يم  ن ش ٟم٘ميل ُمّيٙمٜم٤ًم 

ون ُمٕمٜم٤م ذم اسبائيد وذم ؤدودهلل ويلع ُمِمٙمٚم٦م ٓسمد  ٟمٙمم شم٘مب م وًمو ذم وىم٧م حم

اإلذاقمييي٦م ُمييي٤م شمتحٛميييل أن اًمدوًمييي٦م  و الٙموُمييي٦م إردٟمٞمييي٦م ُمييين اعمّمييي٤مقم٥م واعمِمييي٤ميمل 

طمتييى اَييٓمبت يييي سمييدوري٤م  ن شمّييتٖمٞم٨م سم٤مًمٕميي٤مش اًمٖمييبش إلزاًميي٦م يييلع اعمِمييٙمٚم٦م اًمتييي 

و  قمييين ييييلع اعمِميييٙمٚم٦م وييييلع اًمٗمتٜمييي٦م اًمٙمْيييػمة  ٟمحييين ١مقمبَييي٧م  ييي٤مهلل ُمييين ييييو اعمّييي

عمّييٚمٛملم عٞمٕميي٤ًمهلل ٓ شمٗمبىمييوا سمييلم طميي٤ميمم وحمٙمييوهلهلل سمييلم صيي٤مًم  وـميي٤مًم هلل ومٙمٚمٜميي٤م ذا  ا

 اًمبضمل اًمٓم٤مًم .

يييلع ُم٘مدُميي٦م سمييلم يييدي اإلضم٤مسميي٦م قميين اًمّيي١ما  اعمٓمييبوح ةٟمٗميي٤ًمهلل و ٟميي٤م  ىمييو  يٜميي٤م صمالصميي٦م 

 ُميييورهلل اصمٜمتييي٤من ُميييٜمٝمام يتٕمٚم٘مييي٤من سميييدوًمتلم يميييل ُميييٜمٝمام ذم ر ييييي وذم اضمتٝمييي٤مدي اسييي٤مزهل 

ث٤مًميي٨م يتٕمٚمييق سم٤معمّييٚمٛملم سميي٠مومباد وؿمييٕموب وُميي٤م خمٓمييرش ذقميي٤ًم  ؿمييد ا ٓميي٠مهلل وإُمييب اًم

اًمواضم٥م سم٤مًمٜم٦ّْم  ١مٓء اًمِمٕموب  ن ي٘مٗميوا دمي٤مع ييلع اًمٗمتٜمي٦م اًمتيي وىمٕمي٧م سميلم يي٤مشملم 

اًمييدوًمتلمهلل  ُميي٤م ا ٓميي٠م إو  ومٙمييام ذيمييبت ًمٚمّيي٤مئل اًمييلي وضمييه ذًمييك اًمّيي١ما هلل يييو  ن 

دوًم٦م قمبسمٞم٦م اقمتدت قمغم دوًم٦م  ظمبى قمبسمٞمي٦مهلل ويمٚمت٤م ي٤م ُمّيٚمٛمت٤منهلل ٓ ٟمّيتٓمٞم  ذقمي٤ًم 

ٞمه ٟمٓم٘م٤ًم ٓ ٟمّتٓمٞم  ذقم٤ًم  ن ٟم٘مو :  هنام دوًمت٤من يم٤مومبشم٤من ُمٝمام ذيمب اعمتٕمّمْون وًم

ًمٙمل ُمٜمٝمام ُمن ُم٤ّموئ وُمآظملهلل وم٢من يلع اعم٤ّموئ واعمآظمل ٓ شمّوغ ًمٜم٤م  ن ٟمّمدر 

طمٙميييياًم سمتٙمٗمييييػم يمييييل ُميييين اًمييييدوًمتلمهلل  ُميييي٤م اًمدوًميييي٦م إومم وم٤ْمقمتييييدائٝم٤م قمييييغم ضم٤مرهتيييي٤مهلل 

نَ َو ِْن ﴿وؾميييييييييٛمٕمتم ُمٜميييييييييي ةٟمٗمييييييييي٤ًم ىميييييييييو  ام قمييييييييي  وضميييييييييل:  ُييييييييي١ْمُِمٜملَِم  ـَم٤مئَِٗمتَييييييييي٤مِن ُِمييييييييي اعمْ
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ومٗمي صيدر ييلع أيي٦م  ؿمي٤مرة  مم  ٟميه يٛمٙمين ًمٓمي٤مئٗمتلم ُمّيٚمٛمتلم  [9]الحجرات:﴾اىْمتَتَُٚموا

٤م ﴿ ن يت٘ميي٤مشمالهلل وميي٤مهل أييي٦م شمييدًمٜم٤م قمييغم اًمٕمييالجهلل وم٘ميي٤م  قميي  وضمييل:  َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي وَميي

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم  ُٚموا اًمَّ
ىمٚمٜم٤م: يلا يو  [9]الحجرات:﴾ َ ُْمِب امَِّقَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ

 ن اًمٓمْٞم٥م ُمٗم٘مود ُم  إؾمف اًمِمديد. اًمٕمالجهلل وًمٙمن ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمٕمٜم٤مع 

 ذًا: يييييلا آقمتييييداء ٓ  ٕمييييل اعمٕمتييييدي يميييي٤مومبًا و ٟمييييام  ٕمٚمييييه سم٤مهمٞميييي٤ًمهلل واًمْيييي٤مهمي ٓ 

خيبضمه سمٖمٞمه ُمن اًمدائبة اإلؾمالُمٞم٦مهلل يلا ُموىميف اًمدوًمي٦م إومم ُمين طمٞمي٨م خم٤مًمٗمتٝمي٤م 

آقمتداء قمغم ضم٤مرهتي٤م اعمّيٚمٛم٦مهلل  ُمي٤م اًمدوًمي٦م إظميبى واًمتيي ىم٤مسمٚمي٧م ظمٓمي٠م  ًمٚمنمع ذم

إومم سمخٓم٠م ُمثٚمه  و  ومٔم  و ظمٓمب ُمٜمه  ٓ ويي اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م طمٞمي٨م اؾميتج٤مزت 

ٕملم سم٤مًمٙمٗم٤مر قمغم درء ا ٓمب اعمٔمٜميونهلل  ٓ وييو  ن هت٤معٝمي٤م اًمدوًمي٦م تّٟمًمٜمٗمّٝم٤م  ن 

واًمتيي  ¢ٕمٝم٤م رؾميو  ام اًمتي سمٖم٧م قمغم اًمٙموي٧مهلل ومٜمحن ٟم٘ميو : اًم٘م٤مقميدة اًمتيي وَي

ٓ يٛمٙمن  ن شمٙمون سموضمه ُمن اًموضموع ىم٤مقمدة يمْٕم  اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتيي يٛمٙمين  ن 

شمٙمييييون وَييييٕم٧م سم٤مضمتٝميييي٤مدات وةراء ؿمخّمييييٞم٦م حتتٛمييييل ا ٓميييي٠م واًمّمييييوابهلل اًم٘م٤مقمييييدة 

ٓ ؿمييك  ن ذًمييك يميي٤من وطمٞميي٤ًم ُميين رسمييه ًم٘مييو  ام قميي  وضمييل ذم  ¢وَييٕمٝم٤م رؾمييو  ام 

َّٓ َوطْمٌي ُيوطَمى* ى اْ َوَ  َوَُم٤م َيٜمْٓمُِق قَمنِ ﴿يمت٤مسمه:  ويميام ضمي٤مء ذم  [4-3]النجم:﴾ ِْن ُيَو  ِ

الييدي٨م اًمّمييحٞم   ن قمْييد ام سميين قمٛمييب سميين ا ٓميي٤مب  و اسميين قمٛمييبو  ؿمييك  ٟميي٤م أنهلل 

يميي٤من ذم سٚمييه ُميين سيي٤مًمه اعمنميييملمهلل أن يٖمٚميي٥م قمييغم فمٜمييي  ٟمييه اسميين قمٛمييبو سميين 

حمٛميد اًمٕم٤مص هلل يم٤من ذم سٚمه ُمن س٤مًمه اعمنميملم وم٘م٤مًموا ًمه:  ٟمك ًمتٙمت٥م قمن 

ًمٞم٘مييييو  ًمييييه ُميييي٤م ؾمييييٛم  ُميييين  ¢ُميييي٤م ي٘موًمييييه ذم اًمبَيييي٤م واًمٖمْميييي٥مهلل ومجيييي٤مء  مم اًمٜمْييييي  ¢

: ايمتيي٥مهلل ومواًمييلي ٟمٗمييه حمٛمييد سمٞمييدع ُميي٤م خيييبج ُمٜمييه  ٓ طمييقهلل ¢اعمنميييملمهلل وم٘ميي٤م  ًمييه 
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ايمتيي٥مهلل ومواًمييلي ٟمٗمييه حمٛمييد »..  شو ؿميي٤مر قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل  مم ومٛمييه اًمنميييف

ٓميق قمين ا يوى ييو اًميلي اًميلي ٓ يٜم ¢يلا رؾميو  ام  شسمٞمدع ُم٤م خيبج ُمٜمه  ٓ طمق

وَيييي  شمٚمييييك اًم٘م٤مقمييييدة اًمتييييي ٓ يٛمٙميييين اعمّيييي٤مس  يييي٤م  ٓ ويييييي ىموًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة 

يمييييام ذم صييييحٞم  ُمّييييٚممهلل يييييلا الييييدي٨م رواع   ش ٟميييي٤م ٓ ٟمّييييتٕملم سمٛمنميييي »واًمّييييالهل: 

 ٟمييييي٤م ٓ ٟمّيييييتٕملم » يييييلا اًمٚمٗمييييي :  ¢اإلُمييييي٤مهل ُمّيييييٚمم ذم صيييييحٞمحه ُمبوموقمييييي٤ًم  مم اًمٜمْيييييي 

ّييي٤مسموري ذم يمت٤مسميييه اعمٕميييبوك سم٤معمّيييتدر  ورواع  سميييو قمْيييد ام الييي٤ميمم اًمٜمٞم شسمٛمنمييي 

وؾمييي٥ْم  ش ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سم٤معمنمييييملم قميييغم اعمنمييييملم»قميييغم اًمّميييحٞمحلم سمٚمٗمييي  ييييو: 

يٕمبَيييون قمٚمٞميييه  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ُمٕميييه  ¢وا  ًمٞميييه ؤورودع  ن ع٤مقمييي٦م ُمييين اعمنمييييملم ضمييي٤م

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سم٤معمنميييملم قمييغم »قمييدوا ًُميين اعمنميييملم وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: 

وم٤مؾمتٕم٤مٟم٦م اًمدوًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمنميملم ُمن يمل اًمِمٕموب إُمبيٙمٞملم وًملًمك  شاعمنميملم

 و اًمؼميٓميييي٤مٟمٞملم وهمييييػميم  يييي٤م ؾمييييٛمٕمتم سم٠مؾمييييامئٝمم يييييلا خم٤مًمٗميييي٦م س يييي٦م عمثييييل يييييلا 

اليييدي٨مهلل وٟمحييين ٓ يٗموشمٜمييي٤م ُمييي٤م يِمييي٤مع قمييين سمٕمييي  اًمٜمييي٤مس  هنيييم اقمتٛميييدوا قميييغم سمٕمييي  

ومبيمٜمييييوا  ًمٞمٝميييي٤مهلل وؾمييييوهموا  يييي٤م  ¢الييييوادث ا ٤مصيييي٦م اًمتييييي وىمٕميييي٧م ذم زُميييين اًمٜمْييييي 

 ؾمتٜمج٤مديم واؾمتٕم٤مٟمتٝمم  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر.ا

ٟم٘مييو : يمييل الييوادث اس ئٞميي٦م اًمتييي يٛمٙميين آؾمييتدٓ   يي٤م ُميي٤م يميي٤من صييحٞمح٤ًم ُمٜمٝميي٤م 

ؾمٜم٤مدًا  و يم٤من َٕمٞمٗم٤ًم يمٚمٝم٤م ًمٞمه ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمْه ضم ءًا ُمن  ًمف سمل و يمثب ُمن آؾمتٕم٤مٟم٦م  

 ١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًملين وىمٕم٧م اعمِميٙمٚم٦م ذم اًمّيٕمودي٦م اًمٞميوهلهلل  ؿميػم  يلا  مم  ن يٜمي٤م  

وم٤مرىميي٤ًم يمْييػمًا سمييلم اؾمييتدٓ  سمٕمْمييٝمم ُمييثالً سم٤مؾمييتٕم٤مرة اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل ُميين صييٗموان 

سميين  ُمٞميي٦م  ؾمييٚمح٦م  و دروقميي٤ًم ُمٜمييه يميي٤من صييٗموان يوُمئييٍل ذم ُمٙميي٦م ٓ ييي ا  ُمنميييم٤ًمهلل ومٓمٚميي٥م 
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ُمٜمييييه قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل ُميييي٤م يميييي٤من قمٜمييييدع ُميييين دروع  و  ؾمييييٚمح٦مهلل شميييي٠مُمٚموا ُمٕمييييي أن اًمٗمييييبب 

هلل عم٤م ـمٚم٥م اًمبؾمو  قمٚمٞميه اًمّيالهل ُمين اسويبي سملم شمٚمك آؾمتٕم٤مٟم٦م ويلع آؾمتٕم٤مٟم٦م

صٗموان ُم٤م ـمٚم٥م ظمٌم  ن يٙميون ذًميك اقمتيداء ُمٜميه قمٚمٞميه اًمّيالهل قميغم ُمي٤م  صيٗموانهلل 

 وم٘م٤م :  همّم٤ًْم ي٤م حمٛمد  هل قم٤مري٦م ُم١مداة  ىم٤م : سمل قم٤مري٦م ُم١مداة. 

اًمِميي٤ميد: ذم ىمييو  صييٗموان  وٓهلًل ظمٌميي  ن اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل ؾمٞمّميي٤مدر يييلا 

 ُموىمف اًم٘موةهلل ويم٤من ُموىميف اًمٙمي٤مومب اعمنمي  اعم٤م  ُمن صٗموانهلل عم٤مذا  ٕٟمه يم٤من ذم

ذم ُموىمف اًمْمٕمفهلل وًملًمك ىمي٤م :  شم٠مظميل ييلا ُمٜميي ُمّمي٤مدرة وهمّمي٥مهلل  هل ييو قم٤مريي٦م 

 ن يٖمّمي٥م ُمي٤م   طميد سمٖميػم طميق وًميلًمك ىمي٤م  ًميه: سميل  ¢ُم١مداة  وُم٤م يم٤من ًمبؾمو  ام 

قم٤مريييي٦م ُمييي١مداةهلل  ُمييي٤م أن وم٤مًم٘مْميييٞم٦م ُم٘مٚموسمييي٦م م٤مُمييي٤ًمهلل  ن اؾميييتٕم٤مٟم٦م اعمّيييٚمٛملم سم٤مًمٙمييي٤مومبين 

شمٚمييك آؾمييتٕم٤مٟم٦م م٤مُميي٤ًمهلل اعمّييتٕملم ذم ُموىمييف اًمْمييٕمفهلل واعمّييتٕم٤من سمييه ذم  اًمٞميوهل همييػم

ُموىميييف اًم٘ميييوةهلل  ذا ش يٙمييين ُمثيييل ييييلع آؾميييتٕم٤مٟم٦م ييييي اعم٘مّميييودة ُمْييي٤مذة سم٤مليييديثلم 

اًمّييي٤مسم٘ملم: ) ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سمٛمنمييي (  و: ) ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سم٤معمنمييييملم( ومٛمٕمٜميييى ذًميييك 

تّميييور اؾميييتٕم٤مٟم٦م  ٟمٙميييب ٕٟمٜمييي٤م ٓ ٟم ¢شمٕمٓمٞميييل ييييلع اًم٘م٤مقميييدة اًمتيييي وَيييٕمٝم٤م رؾميييو  ام 

آؾميييتٕم٤مٟم٦مهلل ٓ  او قميييبب ذم اًمْميييال  وذم أصمييي٤مر اًمّيييٞمئ٦م اًمتيييي ؾميييتٜمت٩م ُمييين وراء ييييل

ٟمتّمور اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمثٚمٝم٤م  سمدًاهلل ومٙمٞمف شمّت٤ّمغ ويمٞمف شمّتج٤مز سمٛمثل شمٚمك اس ئٞمي٦مهلل وُمي٤م 

يِم٤م ٝم٤م طمٞم٨م ذم يمل إضم اء اعمِم٤مر  ًمٞمٝم٤م ىمد يم٤من اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ذم ُموىمف 

ذم ُموىمييييف اًمْمييييٕمفهلل و رادوا  ¢ن قمبَييييوا قمييييغم ٟمْٞمٜميييي٤م اًم٘مييييوة ويميييي٤من  وًمئييييك اًمييييلي

سم٢مقميي٤مٟمتٝمم ًمٚمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّيييالهل  ن  ٕمٚمييوا  ييم قمٜمييدع ييييدًاهلل وًمييلًمك ومِمييت٤من ُميي٤م سميييلم 

آؾمتٕم٤مٟمتلمهلل وٓ ؿمك  ن إُمب يميام ىمٞميل ىميدياًمهلل وٟم٘ميف يٜمي٤م ىمٚميٞمالً  و يمثيػمًا ُمي٤م  دري 
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 طمتى ٟمّتجٞم٥م ًمدقموة اًمٓمٕم٤مهلهلل يمام ىمٞمل ىمدياًم:

رشساات مرشقةاارسترشمغمرشق   اات رش

 

 

 

رششاانتبرش ااقرشقةاابرشمق اا   

و يين اؾميتٕم٤مٟم٦م اًمبؾميو  ذم شمٚميك  ش ٟمي٤م ٓ ٟمّيتٕملم سمٛمنمي » ين ىموًمه قمٚمٞميه اًمّيالهل:  

الييوادث اس ئٞميي٦م اًمتييي يميي٤من ُموىمٗمييه ُموىمييف اًم٘مييوة وُموىمٗمٜميي٤م اًمٞمييوهل ُموىمييف اًمْمييٕمفهلل 

 ويمام ىمٞمل  ظمػمًا: 

رشمحساام هرشااالترشتون ااتممرش    اات

 

 

 

رشمكااإرشاءاات رش اايرشض اا رش   اا  

صييددع ذم ُمٓمٚميي  يمٚمٛمتٜميي٤مهلل ٕن يييلا اًمواىميي  يتٛمثييل ذم صمالصميي٦م   قمييود  مم ُميي٤م يمٜميي٤م ذم 

 ُمييييور: اصمٜميييي٤من ُمييييٜمٝمام شمٙمٚمٛمٜميييي٤م قمييييٜمٝمام سمٌمييييء ُميييين اًمتٗمّمييييٞملهلل و يييي٤م اًمٚمييييلان يتٕمٚم٘ميييي٤من 

سم٤مًمدوًمتلم اًم٤ّمسم٘متلم ذيمبًاهلل سم٘مي قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمتحدث قمن إُمب اًمث٤مًم٨م ويو اًملي يتٕمٚمق 

٦م إطمٙمييي٤مهل سم٤مًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م وإوميييباد اعمّيييٚمٛملم اًميييلين هيتٛميييون قمييي٤مدة سمٛمٕمبومييي

اًمنميييقمٞم٦م صميييم سمتٓمْٞم٘مٝمييي٤م قميييغم  ٟمٗمّيييٝمم صم٤مٟمٞمييي٤ًمهلل ذًميييك ٕن اًمٕمٚميييم سم٤مًمٌميييء ٓ يٖمٜميييي قمييين 

اًمٕمٛميييل سميييه سميييل  ن اًمٕمٚميييم سم٤مًمٌميييء ُمييي  اإلقميييباض قمييين اًمٕمٛميييل سميييه ىميييد يٙميييون ذًا قميييغم 

ص٤مطمْه  يمثب ُمن اسٝمل سمه ويلا ُموَوع ـمويل وٓ يتّ  اًموىم٧م ًمٚموًموج ومٞمههلل ًمٙمن 

٤م ٓ ﴿طمّييْٜم٤م ُميين ذًمييك ىمييو  رسمٜميي٤م شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  وَن َُميي ِليَن َةَُمٜمُييوا ِشَ شَمُ٘موًُميي يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ٟمْمٞمف  مم ذًميك  [3-2]الصف:﴾يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَْد امَِّ َ ْن شَمُ٘موًُموا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمونَ * شَمْٗمَٕمُٚموَن 

إصمب اًمّٚمٗمي اعمبوي قمن  ش اًمدرداء اًمّمح٤مش اسٚمٞمل طمٞمي٨م ىمي٤م : وييل ًمٚمج٤مييل 

ك  شمٙمٚميييم قمييين يييي١مٓء اًميييلين ُمييين اييييتامُمٝمم  ن ُميييبة ووييييل ًمٚمٕمييي٤مش ؾميييْ  ُميييبات. ًميييلًم

يٕمبوموا  طمٙم٤مهل ر م و ن يٕمٛمٚموا  ٤مهلل ومام يو واضم٥م اًمٗمبد اعمّٚمم اًمٞموهل واًمِميٕموب 

 اعمّٚمٛم٦م دم٤مع يلع اًمٗمتٜم٦م اًمٕم٤مرُم٦م اًمتي  عم٧م سم٤مُٕم٦م اعمّٚمٛم٦م 
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يٜمٓمْييييق قميييغم يييييلا  ¢ضميييواش قمييييغم ييييلا  ن  روي ًمٙمييييم طميييديث٤ًم قميييين رؾميييو  ام 

 ن سمييييلم يييييدي اًمّيييي٤مقم٦م ومتٜميييي٤ًم يم٘مٓميييي  اًمٚمٞمييييل »: ¢ىموًمييييه  اًم ُميييي٤من ميييي٤مهل آٟمٓمْيييي٤مبهلل ويييييو

اعمٔمٚممهلل يّمْ  اًمبضمل ومٞمٝم٤م ُم١مُمٜم٤ًم ويٛمز يم٤مومبًا ويٛمز يم٤مومبًا ويّمْ  ُم١مُمٜم٤ًمهلل يْٞم  

وذم روايي٦م ي٘ميو  ومٞمٝمي٤م قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهلهلل  ش طمديم ديٜمه سمٕمبض ُمن اًميدٟمٞم٤م ىمٚمٞميل

ويييم اًمييلين و رى  ن يييلا اًم٘مييو  يٜمٓمْييق قمييغم يمثييػم ُميين اًمٜميي٤مس اًمٞمييوهل ذم يييلا اًم ُميي٤من 

يٕميييي٤مسون أن يييييلع اعمِمييييٙمٚم٦م اًمٓم٤مرئيييي٦م سميييي٠ميوائٝمم وًمييييٞمه سميييي٤مقمتامديم قمييييغم ذيٕميييي٦م 

اًمبضمييي٤م  ذم ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  و ذم ييييلع »ر ييمهلل ذًميييك ييييو ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّمييالة واًمّيييالهل: 

دمييد اًمٜميي٤مس  شاًمٗمييتن قم٘مييو م يم٤م ْيي٤مء  ّييْون  هنييم قمييغم رء وًمٞمّييوا قمييغم رء

 يباقميون ذم ذًميك يمت٤مسمي٤ًم وٓ ؾميٜم٦مهلل ومٝميلا اًمٞموهل  ومبادًا ُمن اًمٜم٤مس يتٙمٚمٛمون سم٠ميوائٝمم ٓ

يتٕمّم٥م ًمتٚمك اًمدوًم٦م اعمٕمتدي٦مهلل ويلا يتٕمّم٥م ًمٚمدوًم٦م اس٤مًم٦ْم ًمٚمٛمّمٞم٦ْم  مم  رَٝم٤م 

وسمالدييي٤مهللويي ُمّمييٞم٦ْم اطمييتال  اًمٙمٗميي٤مر سمٓمٚميي٥م ُمٜميي٤م ًمييْالد اإلؾمييالهلهلل يتٙمٚمٛمييون سمييدون 

قمٚمم وسمدون قم٘مل يّمدب ومٞمٝمم الدي٨م اًم٤ّمسمق: قم٘مو م ي٤ْمءهلل  ّْون  هنم قمغم 

قميييييغم رءهلل ذم اقمت٘مييييي٤مدي وُمييييي٤م  فمييييين  ن  طميييييدًا يٕمييييي٤مرض ييييييلا اًميييييلي  رء وًمٞمّيييييوا

ؾميي٠مىمو :  ن اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي ش يّميي٥م ذم ٟمٗمّييه سمٛمثييل يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي طمٚميي٧م ذم 

دييي٤مر اإلؾمييالهل ذم يييلع إوٟميي٦م إظمييػمةهلل وًمييلًمك ومٝمييلع اًمٗمتٜميي٦م سم٤مًمٜمّيي٦ْم عميي٤م ُم٣ميي ُميين 

ييييدي  اًم ُمييي٤من  و  ُمييي٤م يّميييدب ييييي  و  ُمييي٤م يّميييدب قمٚمٞمٝمييي٤م اليييدي٨م اًمّييي٤مسمق:  ن سميييلم

اًمّيي٤مقم٦م ومتٜميي٤ًم يم٘مٓميي  اًمٚمٞمييل اعمٔمٚمييم: يّمييْ  اًمبضمييل ومٞمٝميي٤م ُم١مُمٜميي٤ًم ويٛمزيي يميي٤مومبًا..  ًميي  

 الدي٨م.

ٓ  طمد يِمك  ن يلع اعمّمٞم٦ْم يي طمتى أن  يمؼم ُمّميٞم٦ْم وىمٕمي٧م و صي٤مسم٧م ديي٤مر 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

75 

 شم٤ْمقمييه ُميين اعمّييٚمٛملم ذم زُميين اًمٗمييتنهلل  ¢اإلؾمييالهلهلل وقمييغم ذًمييك ومييْامذا ييي٠مُمب اًمٜمْييي 

٦م ومٝمي١مٓء ُمي  ييلع اًمدوًمي٦مهلل ويي١مٓء ُمي  شمٚميك يل يي٠مُمبيم  ن يتٕمّميْوا قمّميْٞم٦م ضم٤ميٚمٞمي

اًمدوًم٦م إظمبىهلل ًمٞمّوا قمغم رء ُمن اًمتٛمّك سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦مهلل سمل دمد يمثػمًا ُمن 

اًميييلين يتٕمّميييْون يمثيييػمًا  ييي١مٓء  و يييي١مٓء ٓ يٕمبوميييون ُمييين اإلؾميييالهل  ٓ اؾميييٛمههلل دميييد 

يمثيييػمًا  ييين يتٕمّميييْون  يييلع اًمدوًمييي٦م  و ًمتٚميييك ٓ  ييي٤مومٔمون قميييغم يمثيييػم ُمييين إريمييي٤من 

الُمٞم٦م وقمغم ر ؾمٝم٤م اًمّمٚموات ا ٛمههلل ُم  ذًميك يتحٛمّيون ومػمومٕميون ُمين يمي٤من اإلؾم

ذم إُمييييه اًم٘مبييييي٥م قمٜمييييديم يميييي٤مومبًا  و ؿمييييْه يميييي٤مومبهلل ويْمييييٕمون ُميييين يميييي٤من ذم إُمييييه 

اًم٘مبييي٥م قمٜمييديم يييو اعمثيي٤م  اًمّميي٤مًم  ُميين سمييلم طمٙميي٤مهل اعمّييٚمٛملم ومٞمْمييٕموٟمه ذم  ؾمييٗمل 

٦م ًمٞمه  ٓهلل ؾم٤مومٚملمهلل يمل يلا وذا   ٟمام يو اشم٤ْمع ُمٜمٝمم ًمأليواء وًمٚمٛمّم٤مًم  اًمِمخّمٞم

قم٘مييو م يْيي٤مء  ّييْون  هنييم قمييغم رء وًمٞمّييوا قمييغم رءهلل ُميي٤م يييو اًمٕمييالج اًمييلي 

وَٕمه اًمبؾمو  قمٚمٞميه اًمّيالهل  يلع إُمي٦م وميٞمام  ذا  عمي٧م  يم ُمثيل ييلع اعمّميٞم٦ْمهلل سميل 

 ودوهن٤م  يْم٤ًم 

ًم٘مد ضم٤مء ذم طمدي٨م طمليٗم٦م اعمٕمبوك ذم اًمّمحٞمحلم اًملي  وًمه: ىم٤م  ريض ام 

قمن ا ػم ويمٜم٧م  ؾم٠مًمه قمن اًمنمي خم٤مومي٦م  ن  ¢ام  قمٜمه: يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ّمًمون رؾمو 

 ظميؼم سمي٠من اعمّيٚمٛملم ؾميٞمتٗمبىمونهلل  ¢ ىم  ومٞمههلل وميليمب ذم ةظميب ييلا اليدي٨م  ن اًمٜمْيي 

و ُمب طمليٗم٦م ريض ام قمٜمه  ن يٙميون ُمي  اسامقمي٦م اًمتيي قمٚميٞمٝمم ظمٚمٞمٗمي٦مهلل ىمي٤م : ومي٢من ش 

يٙميين ظمٚمٞمٗميي٦م  ىميي٤م : ومييدع شمٚمييك اًمٗمييبب يمٚمٝميي٤م وًمييو  ن شمٕميي  قمييغم ضمييلع ؿمييجبةهلل يييلا 

بد  ٟمييه وضمييدت ومييبب ودويييالت ًمييٞمه قمٚمٞمٝميي٤م طميي٤ميمم ُمّييٚمم ي٘مييوديم سمٙمتيي٤مب ام عمجيي

هلل وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: وميي٢مذا ش يٙميين  ييم ظمٚمٞمٗميي٦م ومييدع ¢وسمّييٜم٦م رؾمييو  ام 
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 شمٚمك اًمٗمبب يمٚمٝم٤م.

ييييلا وًميييو ش ي٘مييي  ُمثيييل ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م اًمٙمْيييػمةهلل وميييام سم٤مًمٜمييي٤م وٟمحييين أن ذم ُمثيييل ييييلع 

ٕطم٤مدي٨م  طم٤مدي٨م اًمٗمتن:  ذا يم٤من ذًميك اعمّمٞم٦ْم اًمٕمٔمٞمٛم٦مهلل ًم٘مد ضم٤مء ذم سمٕم  شمٚمك ا

هلل  ي: ٓ شمٜمْمييييٛموا  مم ـم٤مئٗميييي٦م ُميييين شومٙموٟمييييوا  طمييييالس سمٞمييييوشمٙمم»ىميييي٤م  قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل: 

اًمٓميي٤مئٗمتلم اعمت٘ميي٤مشمٚمتلمهلل ويٜميي٤م قمييؼمةهلل ويييي:  ن ُميين الامىميي٦م سمٛمٙميي٤من  ن يٗمٙمييب سمٕمييي  

إومباد ُمن اعمّٚمٛملم  هنم سمتحٛمّٝمم واٟمتامئٝمم  مم دوًم٦م ُمن اًمدوًمتلم اعمتٜم٤مزقمتلم 

ون دييين ام وذيٕميي٦م ام ُميين الامىميي٦م سمٛمٙميي٤من ٕن اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م  يمثبييي٤م  هنييم يٜمٍميي

قمددًا وىموة سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمدو  إظمبى ُمي٤م ؿميٕمبوا سم٠مٟمٗمّيٝمم  هنيم يّيتٓمٞمٕمون  ن ي٘مٓمٕميوا 

داسميييب ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  ٓ سم٤مٓؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل ومٝميييل يّيييتٓمٞم  إوميييباد ُمييين اعمّيييٚمٛملم  ن 

٦مهلل ًملًمك يم٤من اًمٕمالج يو اًمتٛمّك ي٘مْموا قمغم يلع اًمٗمتٜم٦م سمجٝموديم اًمٗمبدي٦م ا ٤مص

و ٟميي٤م  ذيمييب سميي٠من اًمٗمييتن شمٕمٛمييي  شيموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم»سم٘مييو  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: 

سمّميييي٤مئب  وزم اًمٜمٝمييييىهلل  وزم إطمييييالهل واًمٜمٝمييييى ومْمييييالً قميييين قم٤مُميييي٦م اًمٜميييي٤مسهلل وُميييين  يمييييؼم 

إُمثٚميي٦م قمييغم ذًمييك ُميي٤م وىميي  ذم  و  اإلؾمييالهل سمييلم ـميي٤مئٗمتلم ُمّييٚمٛمتلمهلل ـم٤مئٗميي٦م ذقمٞميي٦م 

شمٔميين ٟمٗمّييٝم٤م  ن الييق يميي٤من ُمٕمٝميي٤مهلل  قمٜمييي سمييلًمك اًمٓم٤مئٗميي٦م إومم  وـم٤مئٗميي٦م همييػم ذقمٞميي٦م

قميييكم سمييين  ش ـم٤مًمييي٥م ا ٚمٞمٗمييي٦م اًمباؿميييدهلل واًمٓم٤مئٗمييي٦م إظميييبى ُمٕم٤مويييي٦م سمييين  ش ؾميييٗمٞم٤منهلل 

شمٕمٚمٛمون يلا ال٤مدث إًمٞمم اًملي وىم  ذم ذًمك اًم ُم٤من اًم٘مديمهلل ومٙمٞمف يم٤من ُموىميف 

ُمي   ن إصح٤مب اًمٙمباهل  صح٤مب اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل ذم شمٚميك اًمٗمتٜمي٦مهلل 

الق ُم  ا ٚمٞمٗمي٦م اعمْي٤مي  ُمين اعمّيٚمٛملمهلل ويٜمي٤م اًمٕميؼمة اًمتيي ٟمّيتٓمٞم   ن ٟمّتخٚمّميٝم٤م 

ُمٜمٝم٤م ًمٜمّتٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م ذم زُمٜمٜمي٤م ييلا اًميلي ًميٞمه ومٞميه ظمٚمٞمٗمي٦م ُمْي٤مي هلل ًم٘ميد اٟم٘مّيم  صيح٤مب 
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دميي٤مع يييلا اًمٜميي اع اًمييلي وىميي  سمييلم اعمٕمّييٙمبين ُمٕمّييٙمب قمييكم وُمٕمّييٙمب  ¢اًمبؾمييو  

قميكمهلل وـم٤مئٗمي٦م ُمي  ُمٕم٤مويي٦م هلل وـم٤مئٗمي٦م  ُمٕم٤موي٦مهلل ومٓم٤مئٗم٦م ُمن  صح٤مب اًمبؾمو  يم٤مٟموا ُمي 

يم٤مٟموا طمٞم٤مديلم ش يٜمْمٛموا  مم قميكم وييو إطميق سم٤مٟٓمْميامهل  ًمٞميه ومْميالً قمين  هنيم ش 

يٜمْمييٛموا  مم ُمٕم٤موييي٦م ويييو يميي٤من واًمٞميي٤ًم قمييغم اًمِميي٤مهل يمييام شمٕمٚمٛمييون هلل وًمٙمٜمييه سمييدا ًمييه  ن ًمييه 

 الق ذم  ن يٓم٤مًم٥م سم٤مًمث٠مر سمدهل قمثامن.

ٚمٞمٗمييي٦م اًمباؿميييد قميييكم سمييين  ش ـم٤مًمييي٥م اًمِمييي٤ميد  ن اًمٓم٤مئٗمييي٦م اًمث٤مًمثييي٦م ش شمٜمْميييم  مم ا 

عمييي٤مذا  طم٘مٜمييي٤ًم ًميييدُم٤مء اعمّيييٚمٛملم ُمييين ضمٝمييي٦مهلل وٕن اليييق ش يٙمييين ىميييد اشمْمييي  ًمٙمثيييػمين 

ُميييٜمٝمم سمخيييالك سمٕمْميييٝمم طمٞميييٜمام اشمْمييي  ًميييه إُميييب ؾمييي٤مرع وم٤مٟمْميييم  مم قميييكم ريض ام 

ٓ  ِين اؾمٛمه أنهلل يم٤من ؾمٛم  ُمن  ¢شمٕم٤ممم قمٜمههلل ذًمك  طمد  صح٤مب اًمبؾمو  

ويميي٤من قمييامر  شوييي  قمييامر شم٘متٚمييه اًمٗمئيي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م»هل ىموًمييه: ومييم اًمٜمْييي قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييال

ُم  ا ٚمٞمٗم٦م قمكم سمن  ش ـم٤مًم٥مهلل ي٘م٤مشميل وم٘متٚميه ع٤مقمي٦م ُمٕم٤مويي٦م ييوهل وىمي  اًمبضميل ىمتيٞمالً 

قميييبك ذًميييك اًمّميييح٤مش  ن اليييق ُمييي  قميييكم اسمييين  ش ـم٤مًمييي٥مهلل وم٤مٟمْميييم  ًمٞميييه ٕٟميييه وضميييد 

عمٕمتدي الدي٨م اٟمٓمْق قمغم اًمواىم هلل  ُم٤م ٟمحن اًمٞموهل وم٠مين ُمٕمٜم٤م اًمدًمٞمل  ن الق ُم  ا

 قمغم اًمٙموي٧م  و ُم  اًملي ضمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر  مم سمالد اإلؾمالهل 

يمل ُمن يتٙمٚمم ومٞم٘مو : الق ُم  يلا  و الق ُم  يلا ومٝمو يتٙمٚمم سمٖمػم قمٚممهلل وام 

لا ﴿قميي  وضمييل ي٘مييو :  ١َماَد يُميي يي َواًْمُٗميي ْٛمَ  َواًْمٍََْمَ يي َّّ ٌم  ِنَّ اًم ِه قِمْٚميي
َك سمِيي ٞمَْه ًَميي ٤م ًَميي ُف َُميي َوٓ شَمْ٘ميي

٤مَن قَمٜمْيييُه ُمَ  ًٓ ُ ْوًَمئِيييَك يَمييي ُئو ييي  ٟمييي٤م  ىميييو  يميييام ؾميييٛمٕمتم: يميييل ُمييين اًميييدوًمتلم  [36]اإلسررررا :﴾ّْ

خمٓميييرش وًميييلًمك وميييال يٜمْٖميييي  ن ٟمتٕمّمييي٥م إلطميييدا ٤م قميييغم إظميييبىهلل و ٟميييام ٟمتٕمّمييي٥م 

قمييغم اًمييدوًمتلم يمٚمتييٞمٝمامهلل وٟم٘مييو  سمحييق  ن يمييال ًُمييٜمٝمام خميي٤مًمف ًمٚمنمييعهلل ومٛموىمٗمٜميي٤م يييو 
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ًميييْٕم هلل ُموىميييف الٞمييي٤مد اًمتييي٤مهل و ن ٟمٚمتييي هل اًمْٞميييوتهلل وٓ ٟمثيييػم ا الومييي٤مت سميييلم سمٕمْميييٜم٤م ا

واًمتٕمّميي٤ْمت اس٤ميٚمٞميي٦م وم٘مييد يمٗم٤مٟميي٤م ُميي٤م ًم٘مٞمٜميي٤م ُميين اًمٗمبىميي٦م ذم اًمٔمييبوك اًمٕم٤مدييي٦م اًمٓمْٞمٕمٞميي٦مهلل 

ومام يٜمْٖمي ًمٜم٤م  ن ٟم داد ومبىم٦م قمغم ومبىم٦مهلل وظمالومي٤ًم قميغم ظميالكهلل ًمٜمٕمٞميد ؾميػمة اس٤ميٚمٞمي٦م 

إومم و ن ٟم٘م٤مشمل محٞم٦م وضم٤ميٚمٞم٦م يمام ضم٤مء ذم طميدي٨م  ش ُموؾميى إؿميٕمبي ريض 

صحٞمحٞمٝمام  ن رضميالً ىمي٤م : يي٤م رؾميو  امر اًمبضميل ام قمٜمه ومٞمام  ظمبضمه اًمِمٞمخ٤من ذم 

ُمٜم٤م ي٘م٤مشمل ؿمج٤مقم٦مهلل يل يو ذم ؾمْٞمل ام  ىم٤م : ٓهلل ىم٤م : اًمبضمل ُمٜم٤م ي٘م٤مشمل محٞم٦م ييل 

ُمن ُمثل ُم٤م  ¢يو ذم ؾمْٞمل ام  ىم٤م : ٓهلل ويٙملا شمواردت إؾمئٚم٦م قمغم رؾمو  ام 

ؾميييْٞمل ؾميييٛمٕمتمهلل وذم يميييل ُميييبة ي٘ميييو  قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: ٓ ٓهلل ىمييي٤مًموا: ومٛمييين ذم 

ُمن ىم٤مشمل ًمتٙمون يمٚمٛم٦م ام يي اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمو ذم ؾمْٞمل »ام  ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل: 

و ٟمتم شمٕمٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ُم  إؾميف اًمِميديد  ٟميه ًميٞمه يٜمي٤م  رايي٦م ُمبوموقمي٦م ًمٚمجٝمي٤مد  شام

ذم ؾمييْٞمل ام قميي  وضمييل وًمييو  ن يييلع اًمباييي٦م يم٤مٟميي٧م ُمبوموقميي٦م ُميي٤م يم٤مٟميي٧م اًمٞمٝمييود ودوًميي٦م 

ّٓملم وًمٙمن ًمٗم٘مدان اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام قم  وضميل اًمٞمٝمود ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتّٞمٓمب قمغم ومٚم

 ذا شمْيييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜميييي٦مهلل و ظمييييلشمم  ذٟميييي٤مب اًمْ٘مييييبهلل ورَييييٞمتم »: ¢طمييييق قمٚمٞمٜميييي٤م ىمييييو  ٟمْٞمٜميييي٤م 

سمييي٤مًم رعهلل وشميييبيمتم اسٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل ام ؾميييٚمال ام قمٚميييٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قميييه قميييٜمٙمم طمتيييى 

رايي٦م  وم٤مٔن طمٞميٜمام ٟمّيٛم   صيواشم٤ًم ُمين ييلع اًمدوًمي٦م  و شمٚميك سمبومي  ششمبضمٕموا  مم ديٜمٙمم

اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام يل ضمد ذم اعمّيٚمٛملم ُمي٤م يّميدب قمٚميٞمٝمم ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل ذم 

 شؾمييٚمال ام قمٚمييٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قمييه قمييٜمٙمم طمتييى شمبضمٕمييوا  مم ديييٜمٙمم»الييدي٨م إظمييػم: 

يييل رضمٕمٜميي٤م  مم ديٜمٜميي٤م  اسييواب قمٜمييد يمييل واطمييد ُمٜميي٤م ُميي  إؾمييف: ٓهلل ُميي٤م ضمييد رء 

قميييي  وضمييييل عب اًمييييل  قمٚمٞمٜميييي٤م سمّيييي٥ْم  طمتييييى ٟمتٗميييي٤مء  وٟم٘مييييو : اًمٕميييي   ُم٤مُمٜميييي٤مهلل ٕن ام
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خم٤مًمٗمتٜميييي٤م ًمنميييييٕم٦م رسمٜميييي٤مهلل  ٟمييييه عب قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة واًمّييييالهل سمٕميييي  إُمثٚميييي٦م ذم يييييلا 

الدي٨م اًمّمحٞم  ُمن اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ويي ٓ شم ا  ىم٤مئٛمي٦م َي٤مرسم٦م  ـمٜم٤م ي٤م سميلم 

اعمّييٚمٛملمهلل وُميي  يييلع اعمّميي٤مئ٥م اًمتييي وىمٕميي٧م ومييال ٟمجييد رضموقميي٤ًم ُميين اعمّييٚمٛملم  مم 

 ويٕمٞمد  ًمٞمٝمم سديم اًمٖم٤مسمب. رب اًمٕم٤معملم طمتى يٕم يم

اًمٕمٞمٜمييييي٦م وٓ  رييييييد شمٗمّميييييٞمل اًم٘ميييييو  ٟميييييوع ُمييييين  ٟميييييواع اًمْٞميييييوع  ش ذا شمْييييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜمييييي٦م»

اعمحبُمييي٦م اًمبسمويييي٦مهلل وييييلا ىميييد خيتٚميييف ومٞميييه  ٟمٔمييي٤مر سمٕمييي  اًمٕمٚميييامءهلل وًمٙمييين  يميييل اًمبسمييي٤م 

اعمٙمِمييوك اًمٞمييوهل يييلا  ُمييب ٓ خيتٚمييف ومٞمييه اصمٜميي٤منهلل وٓ يٜمييتٓم  ومٞمييه قمٜميي انهلل ومٝمييل شميي٤مب 

ٕمّميييٞم٦م اًمٙمْيييػمة   ذا يمييي٤من اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل ي٘ميييو :  ذا اعمّيييٚمٛمون ُمييين ييييلع اعم

شم٤ْميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜم٦م.  ًمٞمه يلا ُمن سم٤مب  ومم  ن ي٘ميو  ًمٜمي٤م:  ذا  يمٚميتم اًمبسمي٤مهلل وىميد ىمي٤م  ذم 

ومٛمين سمي٤مب  ومم  شًمٕمين ام ةيميل اًمبسمي٤م وُمويمٚميه ويم٤مشمْيه وؿمي٤ميديه»الدي٨م اًمّميحٞم : 

ٚميييٞمٝمم وقميييدهل  ن يٙميييون ُمييين  ؾمييي٤ْمب عب اًميييل  قميييغم اعمّيييٚمٛملم سمتّيييٚمٞمال  اًمٞمٝميييود قم

اًمدوًم٦م اًمتي شمبيد  و يبيد  ن ي٘م٤مشمل سمٕمْمٝمم سمٕمْم٤ًمهلل  ًمٞمه يلا  عاؾمتٓم٤مقم٦م دوًم٦م ُمن يل

سم٥ّم ارشمٙم٤مسمٜم٤م ًمٙمثػم ُمين اعموسم٘مي٤مت واعمٕمي٤مي ييي  ظمٓميب ُمين سمٞمي  اًمٕمٞمٜمي٦م  ٓ ؿميك 

وٓ رييي٥مهلل ًمييلًمك  ىمييو :  ن اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل  ذا عب ُمييثالً ؾمييٝمالً ومٛميين سميي٤مب 

ذا ارشمٙمْييوا ُميين اعمٕميي٤مي ُميي٤م يييي   يمييؼم ُميين سمٞميي   ومم  ن اعمّمييٞم٦ْم حتييل سم٤معمّييٚمٛملم  

 اًمٕمٞمٜم٦م.

ويميل  شو ظميلشمم  ذٟمي٤مب اًمْ٘ميب ورَيٞمتم سمي٤مًم رع»ومت٤مسم  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ىموًمه: 

ُمن اًمٕم٤ْمرشملم يمٜم٤مي٦م قمن اٟمٙم٤ْمب اعمّٚمٛملم قمغم اًمدٟمٞم٤م وٟمّٞم٤مهنم أظمبة وارشمٙمي٤م م 

ال هلل يميييل ؾميييْٞمل ًمٚموصيييو   مم طمٓمييي٤مهل اًميييدٟمٞم٤م ٓ يّييي٠مًمون  ن ييييلا ؾميييْٞمل طميييباهل  هل طمييي
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ومٞم٘مو  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل:  ذا ومٕمٚمتم يلع اعمٕم٤مي وشمبيمتم اسٝم٤مد ذم ؾميْٞمل ام 

ؾمٚمال ام قمٚمٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قمه قميٜمٙمم طمتيى شمبضمٕميوا  مم دييٜمٙممهلل اسٝمي٤مد ُمي  إؾميف 

ىميييد شميييب  ُمٜميييل قمنميييات اًمّيييٜملمهلل ومٚميييامذا أن ٟم١مظميييل ٟمحييين سمٙمٚميييامت شمٕمٚمييين ذم سمٕمييي  

دهلل  يييين يييي٤م ع٤مقمييي٦م رايييي٦م اسٝمييي٤مد  رايييي٦م اسبائيييد  و اإلذاقمييي٤مت  ٟميييه رومٕمييي٧م رايييي٦م اسٝمييي٤م

اسٝميي٤مد شمّييتٚم هل شموسميي٦م اعمج٤ميييدين  مم ام قميي  وضمييل قميين يييلع اعمٕميي٤مي ومْمييالً قميين 

اًمٙم٤ْمئبهلل و ن يٛميض قمٚمٞمٝمم زُمين ـموييل يبسميون قميغم ـم٤مقمي٦م ام قميغم اشمْي٤مع يمتي٤مب ام 

ٜمٗمييوس طم٘ميي٤ًم ًمٚمجٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل اًمهلل صمييم سمٕمييد ذًمييك يٛمٙميين  ن شمتٝمٞميي٠م ¢وؾمييٜم٦م رؾمييو  ام 

لهلل ومٛمييين اًمٕمجييي٥م اًمٕمجييي٤مب  ييي٤م ي١ميميييد ًمٜمييي٤م ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل اًمّييي٤مسمق: ام قمييي  وضمييي

قم٘مييو م يْيي٤مءهلل ٟمجييد ٟم٤مؾميي٤ًم ٓ ي٘موُمييون سمواضميي٥م اسٝميي٤مد ذم ٟمٗموؾمييٝمم ذم  يٚمييٞمٝممهلل ُميي  

ذًمك يبيدون  ن  ٤ميدوا ُم  اًمٕمباب ُم  اًمّٕمودي٦م ُم  اًمٙمويي٧مهلل اًميلين يبييدون  ن 

اعمج٤مييد ُمين »هل:  ٤ميدوا يٜمْٖمي قمٚمٞمٝمم  ن يتليمبوا ُمٕمٜم٤م ىمو  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيال

وس٤مييييدة ييييوى اًميييٜمٗمه ًمٞمّييي٧م ييييي سيييبد دقميييوة  ين  رييييد  ىم٤مشميييل  شضم٤مييييد ييييواع م

و ريد  ضم٤ميد ذم ؾمْٞمل امهلل و ٟمام يي طمٞم٤مة يٕمٞمِمٝم٤م اإلٟم٤ّمن ذم ـم٤مقم٦م ام قم  وضملهلل 

و ٤ميييد يييوى اًمييٜمٗمههلل ؾمييواء يميي٤من َييد ٟمٗمّييه  و َييد زوضمييه  و َييد وًمييدع  و َييد 

ٕميييي  اعمٕميييي٤مسين ذم يييييلا اًم ُميييي٤من يمٚمٛميييي٦م اسمٜمتييييههلل يييييلا يييييو اسٝميييي٤مدهلل وُميييين يٜميييي٤م ىميييي٤م  سم

شمٕمجْٜمي و يمبريي٤م يمثيػمًا ويمثيػمًا ضميدًاهلل ٕهني٤م يم٠مهني٤م ُمين وطميي اًمّيامءهلل و يلع اًمٙمٚمٛمي٦م 

ام ُم٣ميي ُميين اًمْٞميي٤من وال٘ميي٤مئق:  ىمٞمٛمييوا دوًميي٦م تم ُمييوقمٔمتي يييلع ًمتتيي٠مُمٚموا ومٞمٝميي٤م وومييٞم ظميي

اإلؾميييالهل ذم ىمٚميييوسمٙمم شم٘ميييم ًمٙميييم قميييغم  رَيييٙمم. وم٘مْيييل  ن ي٘ميييٞمم اعمّيييٚمٛمون  طمٙمييي٤مهل 

ٟمٗموؾمييٝمم ومٚميين يّييتٓمٞمٕموا  ن ي٘مٞمٛموييي٤م قمييغم  رَييٝممهلل وميي٢مذا يمٜميي٤م صيي٤مدىملم اإلؾمييالهل ذم 
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ومٕمييالً طمٞمييٜمام ٟمييدقمي  و سمٕميي  اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م شمييدقمي سميي٠مهنم يبيييدون  ن ي٘مٞمٛمييوا 

طمٙمييييم ام ذم إرضهلل ومٝميييي١مٓء ًميييين يّييييتٓمٞمٕموا  ن  ٘م٘مييييوا يييييلع اًمييييدقموى اسٛمٞمٚميييي٦م 

ذم ذًمييك هللوًمٙمٜمٝميي٤م  يي٥م  ن شمٙمييون ُمتح٘م٘ميي٦م ىمْييل يمييل رء ذم ىمٚمييو مهلل وميي٢مذا صييدىموا 

ُمٙمٜمٝمم ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم ُمن  ن ي٘مٞمٛموا دوًمي٦م اإلؾميالهل قميغم  رَيٝممهلل  يلا  ٟمي٤م  ىميو  

ٟم٤مصييح٤ًم سٛمٞميي  اعمّييٚمٛملم ذم يمييل اًمييدو  اًمتييي  صيي٤مسمتٝم٤م يييلع اًمٗمتٜميي٦م يميي٠مومباد: اًم ُمييوا 

سمٞموشمٙممهلل يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙممهلل وٓ شم٘م٤مشمٚمواهلل واطمتٗمٔميوا سميدُم٤مئٙمم ًمٞميوهل شمٕمٚمين يمٚمٛمي٦م 

هلل يوُمئييٍل يٗمييبح اعم١مُمٜمييون سمٜمٍميي ام شمْيي٤مر  وشمٕميي٤مممهلل الييق طم٘ميي٤ًمهلل يمٚمٛميي٦م اسٝميي٤مد صييدىم٤مً 

 و لا اًم٘مدر اًمٙمٗم٤مي٦م.

 (  00:  00: 43/ 451) اهلدى والنور /

 (  00: 53: 58/ 451) اهلدى والنور /

ؿمييٞمخي  ٟميي٧م شمٙمٚمٛميي٧م طمييو  ُمّيي٠مًم٦م يٕمٜمييي: طمييو  دظمييو  اًمدوًميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م  اًمّيي١ما :

 اًموصيف ييلا ييو قمغم دوًم٦م ةُمٜم٦مهلل ووصٗم٧م اًمدوًمتلم سمي٠مهنام ُمّيٚمٛمتلمهلل اًمْمي٤مسمال ذم

 طم٤م  ال٤ميمم  هل طم٤م  اًمِمٕم٥م قم٤مدةهلل وضم ايمم ام ظمػم 

اسواب: ٟمحن ٟمحٙمم قمغم اًمْالد سمٙموهن٤م  ؾمالُمٞم٦م  و همػم  ؾمالُمٞم٦م ًمٞمه  اًمِمٞم :

سمييي٤مًمٜمٔمب  مم طمٙم٤مُمٝمييي٤مهلل و ٟميييام سمييي٤مًمٜمٔمب  مم ؿميييٕمو ٤مهلل ومييي٠مي  ىمٚميييٞمم يم٤مٟمييي٧م إهمٚمْٞمييي٦م ومٞمٝمييي٤م 

وا سميْٕم  الٙمي٤مهل اًميلين ُمّٚمٛملم ومٝملع دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م وًمو يم٤مٟم٧م يلع إهمٚمْٞم٦م ىمد اسمتٚمي

يّمدب قمٚمٞمٝمم ىميو  ام قمي  وضميل  هنيم ٓ  ٙمٛميون سميام  ٟمي   امهلل وًمٙمين ييلا اًمٜميوع 

ُمن الٙمم يميام ٟمٕمٚميم عٞمٕمي٤ًم ُمين واىمي  اًمتي٤مري  اًمواىمي  اًمٞميوهل اإلؾميالُمي  ٟميه خيتٚميف 

ُمييين دوًمييي٦م  مم  ظميييبىهلل ومٝميييلع اًمدوًمييي٦م ُميييثالً شمتٛمثيييل ذم ٟمٔمييي٤مهل ؿميييٞموقميهلل وييييلع اًمدوًمييي٦م 
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 ؿمؽمايمي )اٟم٘مٓم٤مع(.يتٛمثل ومٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مهل اإل

ًمو  شمٞم   يم ُمين  ٙمٛمٝميم  يلا اإلؾميالهلهلل قميغم ييلا ىمٚمي٧م ُمي٤م ىمٚمي٧م سمي٠من آقمتيداء 

يميي٤من ُميين دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م قمييغم دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦مهلل ًمٙمٜمييي ُميي  ذًمييك  ريييد  ن  َييٞمف سمٛمٜم٤مؾميي٦ْم 

يلا اًم١ّما  واسيواب قمٚمٞميه ؿميٞمئ٤ًم ةظميب: ٓ قمٚمٞمٜمي٤م ؾميواء ىمٞميل يميام ىمٚمي٧م يميام  قمت٘ميد  ن 

٦م قمبسمٞم٦م ُمّٚمٛم٦م ٕن ي١مٓء الٙم٤مهل يم  وًٓ ًمين دوًم٦م قمبسمٞم٦م ُمّٚمٛم٦م اقمتدت قمغم دوًم

وا ُميين اإلؾمييالهلهلل و ن ظميي٤مًمٗموا اإلؾمييالهل ذم يمثييػم ُميين شمٍمييوم٤مهتمهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ويييلا ؤيتييؼم

اًملي  ريد  ن  ىموًمه أن: ؾمواء ىمٚمٜم٤م ي٤مشم٤من اًميدوًمت٤من ُمّيٚمٛمت٤من  و ىمٚمٜمي٤م: يم٤مومبشمي٤من وٓ 

اًميييلي  ٙمييم سميييه  ىمييو   ييلاهلل ييييلا آقمتييداء ٓ يتٗميييق ٓ ُميي  اإلؾمييالهل وٓ ُمييي  اًمٜمٔميي٤مهل 

اًمٙمٗميي٤مر  ٟمٗمّييٝممهلل ومٗمييي يمييل طم٤مًميي٦م ُميين اليي٤مًمتلم ومٞمييه اقمتييداء وسمٖميييهلل  ُميي٤م طمٙمييم اإلؾمييالهل 

نَ ﴿ومٝمو يمام ؾمٛمٕمتم ذم اًم٘ميبةن:  ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَي٤مِن ُمِي
ٚمِ اعمُْي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَٚمُيوا وَم٠َمصْي

ي شَمِْْٖمييييي 
تِييييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘مييييي غَم إظُْمييييي ٤م قَمييييي َداُ َ ٧ْم  ِطْمييييي ٢مِْن سَمَٖمييييي ِب وَمييييي يَء  ِمَم َ ُْمييييي

ي طَمتَّيييييى شَمِٗمييييي

 يلا ضمواش قمام ؾم٠مًم٧م. [9]الحجرات:﴾امَِّ

 ( 00: 57: 14/ 451) اهلدى والنور /

يّيي٠م  اًمّيي٤مئل ومٞم٘مييو  و ن يميي٤من ؾمييْق رء ُميين اسييواب ًمٙميين ُميين ىم٤مشمييل  اًمّيي١ما :

حتيي٧م راييي٦م قمٛمٞميي٦م وم٘متييل ..  ًميي  الييدي٨مهلل ٟمبضمييو اًمتٕمٚمٞمييق قمييغم ُميي٤م يِمييتٛمل قمٚمٞمييه يييلا 

 خ٤مص٦م ذم اعم٠ّمًم٦م اعمليمورة.الدي٨م ُمن وموائد وسم

يو ُم٤م ومٞمه س٤م  أن ًمٚميتٙمٚمم ـميويالً ؾميْق يميام ىمٚمي٧م اإلؿمي٤مرة  مم ذًميكهلل  اًمِمٞم :

سم٠من اإلؾميالهل  ي٤مرب اًمٕمّميْٞم٤مت سمٙميل ُمٕم٤مٟمٞمٝمي٤مهلل ويي٠مُمب اعمّيٚمٛملم  هنيم  ذا ىمي٤مشمٚموا  ن 

ي٘م٤مشمٚموا ذم ؾمْٞمل ام قم  وضمل يمام ضم٤مءت ذم ذًمك أيي٤مت اًمٙمبيٛمي٦مهلل وضمي٤مء طميدي٨م 
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ٜمٗمييي  ن يٙمييون ُميين ي٘م٤مشمييل قمّمييْٞم٦م  و ؿمييج٤مقم٦م  و ٟمحييو ذًمييك  ن  ش ُموؾمييى ساطميي٦م ي

يٙميييون ىميييد ىم٤مشميييل ذم ؾميييْٞمل ام قمييي  وضميييلهلل و يييلا ومتّميييحٞم  اًمٜمٞمييي٦م ذم اًم٘متييي٤م  ييييو  ُميييب 

 قمٔمٞمم ضمدًا يمام ضم٤مء ذم سمٕم  أصم٤مر: )رب ىمتٞمل سملم صٗملم ام  قمٚمم سمٜمٞمته(.

 ( 01: 01: 12/ 451) اهلدى والنور /

ي٨م اؿميتٝمب قميغم إًمّيٜم٦مهلل وييو طميدي٨م: يٙمثب اًم١ّما  واًمٙمالهل قمين طميد اًم١ّما :

ومييام  ش ٙمييم اس يييبة  رسمٕميي٦م ُمييٜمٙمم سمبضمييل واطمييد ةظمييبيم اؾمييٛمه قمييغم اؾمييم وطميي »

 ُمدى صح٦م الدي٨م 

يييلا  يْميي٤ًم ُميين اعمّميي٤مئ٥م اًمتييي وىمٕميي٧م ذم يييلع اًمٗمتٜميي٦مهلل  ن اًمٜميي٤مس  ُميي٤م  ن  اًمِمييٞم :

خيتٚم٘موا  طم٤مدي٨م ٓ  صل  ٤مهلل و ُم٤م  ن يٗمتِموا ذم سمٓمون اًمٙمت٥م اًمتي شمبوي ُم٤م يي٥م 

ُميييين إطم٤مدييييي٨م اًمتيييييي وَييييٕمٝم٤م اًمٜميييي٤مس ىميييييدياًمهلل ومٞمٜمنمييييوهن٤م سميييي قمٛمٝمم  ن ييييييلع ودب 

إطم٤مدييي٨م شمٓميي٤مسمق اًمواىميي هلل ٓ  ييوز عميي١مُمن سميي٤مم ورؾمييوًمه طم٘ميي٤ًم  ن يييبوي طمييديث٤ًم وًمييو 

ٕٟمييه يمييلب قمٚمٞمييه ويييو قمٚمٞمييه  ¢يميي٤من ُمٕمٜميي٤مع ُمٓم٤مسم٘ميي٤ًم ًمٚمواىميي   ن ي٘مييو : ىميي٤م  رؾمييو  ام 

ُمييين ىمييي٤م  قميييكم ُمييي٤م ش  ىميييل »اًمّميييالة واًمّيييالهل ىميييد ضمييي٤مء ذم إطم٤مديييي٨م اًمٙمثيييػمة قمٜميييه: 

وأن شمٙمثييب ُمثييل يييلع إطم٤مدييي٨م ُميين ٟميي٤مس ُمٖمبَييلم ًمييٞمه  شومٚمٞمتْييو  ُم٘مٕمييدع ُميين اًمٜميي٤مر

 ييم يييدك  ٓ  صميي٤مرة اًم٘مالىمييل واعمِميي٤ميمل واًمٗمييتن سمييلم اعمّييٚمٛملمهلل وًمييلًمك ومٜمّمييٞمحتي 

ًمٙمم يمٚمام ؾمٛمٕمتم أن وىمْل أن  يْم٤ًمهلل ًمٙمن سمّمورة ظم٤مص٦م ذم يلا اًم ُمي٤من طميديث٤ًم 

ٜمييي٦م وميييال شمّميييدىموا سميييه طمتيييى شمّييي٠مًموا  ييييل اًمٕمٚميييم يميييام ىمييي٤م  قمييي  ئمييين  ٟميييه يٓمييي٤مسمق ييييلع اًمٗمت

يْمِب  ِْن يُمٜمُْتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛمونَ ﴿وضمل:   .[43]النحل:﴾وَم٤مؾْم٠َمًُموا َ ْيَل اًملِّ

 ( 01: 02: 16/ 451) اهلدى والنور /
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شمٙمٚمٛم٧م  ٟمه ٓسميد ًمنٟمّي٤من  ن ييالزهل سمٞمتيه ذم ييلا اًموىمي٧مهلل و ذا طمّميٚم٧م  اًم١ّما :

ببهلل ـمٞمييي٥م  ذا ٟمِمييي٧ْم طميييبب سميييلم اعمّيييٚمٛملم طميييبب  ن ٓ هييييدر دُميييه ذم ييييلع الييي

واًمٙمٗمي٤مر ُميثالً  ُمبيٙمي٤م عسمي٧م اًمٕميباب ... ٟميالزهل سمٞمتٜمي٤م ٓ ٟمحي٤مرب و ن يم٤مٟمي٧م اًمٜمٞمي٦م  ن 

 شمٙمون اًمٜمٞم٦م روم  راي٦م ام ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم 

 ُم  ُمن حت٤مرب  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

  ذا  ردت  ن حت٤مرب ُم  ُمن حت٤مرب. اًمِمٞم :

 ُم  ـم٤مرب يوطمٜم٤م قم ي . ُمداظمٚم٦م:

 ... ومالن  و ومالن. :اًم٤ّمئل

  ٟم٤م قم٤مركهلل وًملًمك  ٟم٤م حمت٤مر ذم ؾم١ماًمك ُم  ُمن حت٤مرب  اًمِمٞم :

 ُم   اسٞم . اًم٤ّمئل:

 ُم  ُمن حت٤مرب ُم٤م داهل  ٟم٧م ٓ ُم  ي١مٓء وٓ ُم  ي١مٓء. اًمِمٞم :

 ُمثالً  طم٤مرب ُم  اًمٕمباب. اًم٤ّمئل:

  ذًا:  ٟم٧م ُم   طمديم. اًمِمٞم :

 ل اًمٙمٗم٤مر وم٘مال ٓ همػم. ٟم٤م  طم٤مرب ًم٧ّم حت٧م رايتٝممهلل  ٟمام  طم٤مرب ًم٘مت اًم٤ّمئل:

أن  ٟم٧م يمٖمػم   و ًمٕمكم  ظمٓم٠مت ومٜم٧ّْم  ًمٞمك ُم٤م ًمٞمه ومٞمك وإطمّن  اًمِمٞم :

 ن  ىمو : مثل ر ي سمٕم  اًمٜم٤مس اًمٞموهلهلل وًمٞمه يلا ر يك  ن ؿمي٤مء امهلل ٓ طميو  وٓ 
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ىموة  ٓ سم٤ممهلل ًمو يم٤من اعمّٚمٛمون اعمتحٛمّون ًمٚم٘مت٤م  ُم  اًمٕمباب عم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤منهلل 

ٙمم يٜمييي٤م وييييم ذم ومٚمّيييٓملمهلل ومٚميييامذا ٓ ٟم٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ذم وم٤مُٕمبيٙمييي٤من  ىميييبب  ًميييٞم

ومٚمّٓملمهلل يلا اًمٙمالهل ُموضمه  مم اًميلي يبييد  ن ي٘م٤مشميل إُمبيٙمي٤من ذم ا ٚميٞم٩مهلل وُمين 

يبيد  ن يٙمون قموٟم٤ًم ًمه ذم ا ٚمٞم٩مهلل عم٤مذا ٓ ٟم٘م٤مشمل اًمٞمٝمود يٜم٤م وييم  ىميببهلل وييم ُمين 

 ىمدياًم. اًمّٝموًم٦م سمٛمٙم٤من  ن ٟمبُمٞمٝمم ذم اًمْحب يمام يم٤من ي٘مو  سمٕم  اًمبؤؾم٤مء

 ىميييو : ًميييو  ن ا ٛمييي٦م شموضمٝمييي٧م ُمييين دوًمييي٦م قمبسمٞمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م ًم٘متييي٤م  اًمٞمٝميييود ًمٙمييي٤من ييييلا 

اًم٘مت٤م  ىمت٤م  ُمّٚمم ًمدوًم٦م يم٤مومبة حمْم٤ًمهلل  ُم٤م اًمواىمي  أن ومٚميٞمه يميلًمكهلل وًميلًمك ييلع 

 ٟم٘مٓم٦م  ٥م  ن ٟمتٜمْه  ٤م ًمٜمٕمبك ظمٓمورة آٟمْمامهل  مم ـم٤مئٗم٦م  و  ظمبى.

ؾميييت٘م٤مشمل  وًٓ إُمبيٙمييي٤من  ظميييي: عمييي٤م شمبييييد  ن شم٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ٓ شمتّميييور  ٟميييك 

حمْميي٤ًمهلل ُمٗمٝمييوهل يمٚمٛميي٦م حمْميي٤ًم  و ٟمييام ؾمييت٘م٤مشمل إُمبيٙميي٤من زائييد دو  قمبسمٞميي٦م ُمّييٚمٛم٦مهلل 

 ذًا: ومٝمٜميييي٤م  يييي٥م  ن ٟم٠مظمييييل اٟمتْيييي٤مع ظميييي٤مص قمٜمييييدُم٤م ٟمبيييييد  ن ٟم٘م٤مشمييييل إُمبيٙميييي٤منهلل ًمٙميييين 

اًمّمورة  ؿميٙمل و ظمٓميب ُمين ييلا اًمتّميور إو هلل يٜمي٤م  شمّميور صمي٤مينهلل طمٞميٜمام شمبييد  ن 

طم٘مٞم٘م٦م و فمن يلا  ُمب ٓ يٜم٤مىم  ومٞمه  ٟم٤ّمن يٗمٙمب شمٗمٙمػمًا  شم٘م٤مشمل إُمبيٙم٤من إُمبيٙم٤من

ؾمييييٚمٞماًمهلل إُمبيٙميييي٤من ٓ  ييييودون سمييييدهل  ُمبيٙمييييي واطمييييد ُميييي٤م داهل  هنييييم يّييييتٓمٞمٕمون  ن 

يّييٞمٚموا دُميي٤مء اعمّييٚمٛملم ُميي  سمٕمْمييٝمم اًمييْٕم هلل سمٛمٕمٜمييى: إُمبيٙميي٤من ؾمييٞم٘مدهل اسٞمييوش 

ىمد  اعمّٚمٛم٦م عم٘م٤مشمٚم٦م اسٞم  اعمّٚمم اًمٕمباىميهلل ويو ؾمٞمٙمون ُمت٠مظمبًا ُمتٗمبج ىمد يٜمٔمم

يدسمب وًميٞمه ُمتٗميبج سمي٤معمٕمٜمى اعمتْي٤مدرهلل ًمٙمين قميغم يميل طمي٤م  ٓ يٗمي٤مدي سميدُم٤مء اسيٞم  

إُمبيٙميييي  و اًمؼميٓمييي٤مين  ٓ ذم ةظميييب لٔمييي٦م رسميييام  و سموضميييه اإلدسمييي٤مر ٕن ييييلع ـمْٞمٕمييي٦م 

اًمٙمٗميييي٤مر طمٞمييييٜمام يِمييييٕمبون سميييي٠مهنم ُمٖمٚموسمييييون قمييييغم  ٟمٗمّييييٝممهلل ًمٙميييين  و  سمييييدء اعمٕمبيميييي٦م 
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ن ٟمتّميييييور  ٟمٜمييييي٤م ؾميييييٜم٘م٤مشمل ومّيييييتٙمون سميييييلم ُمّيييييٚمٛملم وُمّيييييٚمٛملمهلل وًميييييلًمك وميييييال  يييييوز  

إُمبيٙميي٤منهلل يييلع ٟم٘مٓميي٦م طم٤ّمؾميي٦م ضمييدًاهلل ويييي  يي٤م ي١ميمييد ًمٜميي٤م  ن ٟم٘مييو  يمييام ىميي٤م  قمٚمٞمييه 

ٟمحيين ىمٚمٜمي٤م يييلا اًمٙمييالهل ًمٚمٙمييويتٞملم اًمييلين اٟمْمييٛموا  شيموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم»اًمّيالهل: 

 مم اعم٘م٤موُم٦م اًمٙمويتٞم٦م ٓسمد ؾميٛمٕمتم  ي٤مهلل ىمٚمٜمي٤م:  ٟميتم ًمين شمّيتٓمٞمٕموا  ن شميبدوا اًمٕميبابهلل 

اًمٕمبسمٞم٦م  ن شمبدي٤م  ٓ سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙم٤من واًمؼميٓمي٤من ..  ًمي هلل  وًمن شمّتٓمٞم  اًمدو 

 ًملًمك اطمٗمٔموا دُم٤مءيمم ًمٚمٞموهل اعمٓمٚموب واعمٜمِمودهلل يلا ضمواب ُم٤م ىمٚم٧م ةٟمٗم٤ًم.

 ُم٤ميو اًمٞموهل اعمٓمٚموب واعمٜمِمود سم٤مًمٜم٦ّْم .... اًم٤ّمئل:

يييلا ؾمييْق اًمٙمييالهل ومٞمييههلل  ىمٞمٛمييوا دوًميي٦م اإلؾمييالهل ذم ىمٚمييوسمٙمم شم٘مييم ًمٙمييم ذم  اًمِمييٞم :

: ذًمك  ت٤مج  مم  قمداد وٟمحن ٟم٘مو  يلا سمٛمٜم٤مؾم٤ْمت يمثػمة: ٓسمد ُمن  رَٙممهلل يٕمٜمي

اًمتّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦مهلل ٓسمييد ُميين شمّمييٗمٞم٦م اإلؾمييالهل  يي٤م دظمييل ومٞمييه ُم٘مبوٟميي٤ًم سمؽمسمٞميي٦م اعمّييٚمٛملم 

 قمٜمي سم٤معمّٚمٛملم ًمٞمه يلع اعماليلم اًمٙمثػمةهلل اًمٜمخ٦ْم اًمّم٤مل٦م ُمٜمٝمم اًملين يٗمٙميبون 

 ض اعمّٚمٛملم.ومٕمالً وسمح هل وقم هل  ن ي٘مٞمٛموا دوًم٦م اإلؾمالهل قمغم  ر

 (  01: 05: 54/ 451) اهلدى والنور /

 ( 01: 11: 28/ 451) اهلدى والنور /

  ؿمٞم   ذا  طمد طمٙم٤مهل اًمٕمبب اعموضمودين طم٤مًمٞم٤ًم  قمٚمن اسٝم٤مد اإلؾمالُمي اًم١ّما :

ٓ شم٘مييييو  قمييييغم اسٝميييي٤مد... ٓ شم٘مييييل قمييييغم اسٝميييي٤مدهلل اسٝميييي٤مد  تيييي٤مج  مم  اًمِمييييٞم :

 اؾمتٕمدادهلل ىمٚمٜم٤م ةٟمٗم٤ًمهلل ومٞمه اؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد 

 ُم٤م ومٞمه. اًم٤ّمئل:
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 سم٤مر  ام ومٞمك. اًمِمٞم :

 (  01: 12: 09/ 451) اهلدى والنور /

ؾميي١ما  ُمٙمييون ُميين ضميي ئلم: اسيي ء إو  يييل  رؾميي٤م  اسٞمييوش اًمٕمبسمٞميي٦م  اًمّيي١ما :

  مم اًمّٕمودي٦م  و  مم دو  ا ٚمٞم٩م صحٞم .

 يلا اًم١ّما   ضمْٜم٤م قمٜمه. اًمِمٞم :

 وا سم٤مًم٘مت٤م  ُمثالً ـمٞم٥مهلل ُم٤م يو واضم٥م اسٚموس ذم يلع اسٞموش  ذا  ُمب اًم٤ّمئل:

 ٓ يوضمٝموا ؾمالطمٝمم وىمت٤م م إلظمواهنم اعمّٚمٛملمهلل  ُم٤م  ذا يمي٤من  ُمي٤مُمٝمم  اًمِمٞم :

  ُمبيٙم٤من ومال ي٘مٍموا.

 ( 01: 12: 50/ 451) اهلدى والنور /

 ...د اًمٕم ي  سمن سم٤مز  ٟمه خم٤مًمفصحٞم  ُم٤م ٟم٥ّم  ًمٞمك  ن ىمو  اًمِمٞم  قمْ اًم١ّما :

 ام  قمٚممهلل ٟمحن ٟمحّن اًمٔمن سمه يٙملا. اًمِمٞم :

 (  74: 41: 70/ 154هلدى والنور /) ا
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

اًم١ّما  إو : ُم٤م يو شمٕمٚمٞميق ومْميٞمٚمتٙمم وُميوىمٗمٙمم ُمين اًمٖمي و اًمٕمباىميي ًمٚمٙمويي٧مهلل 

 وشمدظمل اًم٘موات إُمبيٙمٞم٦م  يْم٤ًم ذم ا ٚمٞم٩م اًمٕمبش 

اًم١ّما  اًمِمٓمب اًمث٤مين ُمٜمه ًمٞمه دىمٞم٘م٤ًمهلل واًم٘مّمد ُمٗمٝميوهلهلل وطمّي٥م اعمٕمٜميى  اًمِمٞم :

 ًمٞمه اعمٚمٗموظ ًمٗمٔم٤ًم ٟمجٞمْههلل واَ  اعم٘مّمود ىمٚم٤ًْم و

 واَ . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اقمتداء اًمٕمباب قمغم اًمٙموي٧م ومال ؿمك  ٟمه سمٖمي وفمٚمم ٓ  يوز ذقمي٤ًم  اًمِمٞم :

سمييي٠مي وضميييه ُمييين اًموضميييوع ُمٝميييام يم٤مٟمييي٧م اعمّيييوهم٤مت  و يميييام ي٘موًميييون اًمٞميييوهل: اعميييؼمرات 

عمثيييل ييييلا آقمتيييداءهلل وُمٕمٚميييوهل ًميييدى يم٤مومييي٦م اعمّيييٚمٛملم ىميييو  رب اًمٕمييي٤معملم ذم اًم٘ميييبةن 

٤م  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمت٤َمِن ُِمنَ ﴿يم: اًمٙمب َداُ َ ٧ْم  ِطمْي ٢مِْن سَمٖمَي ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم ومَي
ٚمِ اعمُْي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَٚمُيوا وَم٠َمصْي

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّ ُٚموا اًمَّ
 .[9]الحجرات:﴾قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ

إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م و ٤م ي١مؾمف ًمه  ٟميه ٓ يوضميد اًمٞميوهل دوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م شم٘ميوهل سمتٓمْٞميق 

ُم٤مئ٦م ذم اعم٤مئ٦مهلل ٓ ؿمك  ن سمٕم  اًمنم  يون ُمن سمٕم هلل ًمٙمن سمحثٜم٤م  ٟمه ٓ يوضميد ُمي  

إؾميييف دوًمييي٦م شمٓمْيييق إطمٙمييي٤مهل اًمنميييقمٞم٦م ُم٤مئييي٦م ذم اعم٤مئييي٦مهلل وًميييو يمييي٤من ُموضميييودة اًمٞميييوهل 

ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم ﴿ومٚمٞم٧ّم شمٚمك اًمدوًم٦م اًمتي شمّتٓمٞم   ن شمٜمٗمل يلا الٙمم اًم٘ميبةينهلل 
ٚمِ وَم٠َمصْي

٧ْم  ِطْمييييي  ٢مِْن سَمَٖمييييي ِب وَمييييي يَء  ِمَم َ ُْمييييي
ي شَمِْْٖميييييي طَمتَّيييييى شَمِٗمييييي

تِييييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘مييييي غَم إظُْمييييي ٤م قَمييييي َداُ َ
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ِ  .[9]الحجرات:﴾امَّ

يم٤من اعمٗمبوض  ن اًمدوًم٦م اًمتي يبضمى  ن شمٓمْق يلا الٙمم اًمنمقمي ُمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م 

اًمنمييقمٞم٦م  و ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م مّييك اًمدوًميي٦م سمتٜمٗمٞمييل إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م يميي٤من اعمٗمييبوض  ن 

اًمّييييٕمودي٦ما ٕهنيييي٤م ظمييييػم اًمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م ُميييين طمٞميييي٨م شمٓمْٞم٘مٝميييي٤م شمٙمييييون يييييي اًمدوًميييي٦م 

وشمٜمٗمٞمييلي٤م ًمٙمثييػم ُميين إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦مهلل يميي٤من يييلا يييو اعمٔمٜمييون ومٞمٝميي٤مهلل ًمٙميين اس٤مٟميي٥م 

أظمب اًملي  ذت  ًمٞمه ذم ُمٓمٚم  يمٚمٛمتي يلع ويي  ن شمٙمون ذم ُموَ  اًم٘موة اًمتي 

 ن شم٘م٤مشمل شمّتٓمٞم   ذا ُم٤م  رادت  ن شمٜمٗمل الٙمم اًمنمقمي اعمٜمّموص سم٤مٔي٦م ومتّتٓمٞم  

اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٤ْمهمٞم٦مهلل ومي٢من يم٤مٟمي٧م ييي شمّيتٓمٞم  ُمين طمٞمي٨م  هني٤م شمٜمٗميل إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م  مم 

طمييد سمٕمٞمييد يمييام  ذت ةٟمٗميي٤ًم ذم سمالدييي٤م ومٝمييي ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ٓ شمّييتٓمٞم   ن شمٜمٗمييل 

يلا الٙمم اًمنمقمي قميغم همػميي٤مهلل وًميلًمك ُمي  إؾميف اًمِميديد ذم اًموىمي٧م اًميلي ش 

ضمٝمتٝمي٤م ظمِميٞم٧م  ن يّميٞمْٝم٤م ُمي٤م  صي٤مب  شمّتٓم   ن شمٜمٗميل ييلا الٙميم اًمنميقمي ييي ُمين

ضم٤مرهتيي٤م ويييي سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم اعمٕمتييدي قمٚمٞمٝميي٤م طمييدودًاهلل وذم اعمثييل اًمّييوري اًمٕميي٤مُمي:  ذا 

 طمٚمق ضم٤مر  سمل  ٟم٧م.

وًمييييلًمك ُميييي  إؾمييييف اًمِمييييديد اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م ذم اًموىميييي٧م اًمييييلي ش شمٙميييين ذم 

ُمييوـمن اًم٘مييوة ُميين طمٞميي٨م  هنيي٤م حتيي٤مو  اإلصييالح سمييلم اًمٓميي٤مئٗمتلم اعميي١مُمٜمتلم اعمت٘ميي٤مشمٚمتلم 

ٝميييي ًميييو  رادت  ن شموىميييف اًمْييي٤مهمي قمٜميييد طميييدع ُمييي٤م مٚميييك اًم٘ميييوة ًمتٜمٗمٞميييل ييييلا الٙميييم وم

اًمنمييقميهلل و يمييؼم دًمٞمييل قمييغم ذًمييك  هنيي٤م عميي٤م ظمِمييٞم٧م  ن يّمييل قمييدوى اقمتييداء اًمٕمييباب 

قمغم اًمٙموي٧م  مم اًمّيٕمودي٦م ش شم٘متٍمي قميغم آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦م وم٘ميالهلل و ٟميام 

 اؾمتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمدو  اًمّمٚمٞمْٞم٦م اًمٙم٤مومبة.
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ًملي يو ضمواب ًمٚمِمٓمب إو  ُمن ؾم١ماًمك ي٠ميت أن اسواب وسمٕمد يلا اًمٙمالهل ا

قمن اًمِمٓمب اًمث٤مين ُمن ؾم١ماًمك اًملي شم٘مّمدع سم٘مٚمْك وًمٞمه سمٚمٗمٔمكهلل ٕٟمه ًمٞمه اعمٝميم 

دظمو  اًمٙمٗم٤مر يي١مٓء يميام دظميل اًمٞمٝميود ٕٟميه ُمٕميبوك ُمثيل ييلا الٙميم  ٟميه ٓ  يوز 

 ن اًمّيييي١ما  ًمييييٞمه اعم٘مّمييييود يييييلا اعمٕمٜمييييى سمييييههلل و ٟمييييام ذقميييي٤ًمهلل وًمييييلًمك ىمٚميييي٧م اسمتييييداء: 

 اعم٘مّمود سمه ُم٤م طمٙمم آؾمتٕم٤مٟم٦م  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمْٞملمهلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

وقميغم ذًميك وميٜمحن ٟم٘ميو  هميػم ُمبشمي٤مسملم وٓ ؿمي٤ميملم سمي٠من ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦م ٓ  اًمِمٞم :

قمٝمييد ًمٚمتيي٤مري  اإلؾمييالُمي يمٚمييه سمٛمثٚمٝميي٤م  ـمالىميي٤ًمهلل ويييو ذ ومتٜميي٦م شمّمييٞم٥م إُميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م 

ظمو  دظميييو  اًمّميييٚمٞمْٞملم  مم اًمييييْالد ذم يميييل شم٤مرخيٝمييي٤م ُمييين طمٞمييي٨م  ن ؾمييي٥ْم ييييلا اًميييد

اإلؾمييالُمٞم٦م ًمٞمّيي٧م يييي الييبب اًم٘م٤مئٛميي٦م سمييلم اًمٙمٗميي٤مر واعمّييٚمٛملمهلل و ٟمييام اًمّيي٥ْم يييو 

اؾمييتجالب اعمّييٚمٛملم  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر اؾمتٜمّميي٤مرًا  ييم قمييغم اًمٗمئيي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م  و اًمٓم٤مئٗميي٦م 

 اًم٤ْمهمٞم٦م.

وٓ ؿمييك  ن يييلا قمييالج ًمٚمييداء سمييداء  ؿمييدهلل ويييلا ٓ يّميي   ٓ قمييغم ُمييلي٥م واطمييد 

  ش ٟمواس:ويو ُملي٥م 

 .وداوين سم٤مًمتي يم٤مٟم٧م يي اًمداء

و ٟمييي٤م ذم اًمواىمييي   شمٕمجييي٥م يميييل اًمتٕمجييي٥م  ييي٤م يْٚمٖمٜمييي٤م و رضميييو  ن يٙميييون ييييلا اًميييلي 

يْٚمٖمٜم٤م  ن ٓ يٙمون صحٞمح٤ًم ُمين طمٞمي٨م اًمواىمي ا ٕن اًمٗم٘ميه اإلؾميالُمي سمٜمّميوص يمت٤مسميه 

وؾمييٜم٦م ٟمْٞمييه وآؾمييتٜم٤ْمط اًمّمييحٞم  ٓ يٛمٙميين  ن يت٘مْييل ُميي٤م ٟمّييٛمٕمه ُميين شمؼميييب  و شمّييوي  
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  إوم٤مَيييييل ذم شمٚميييييك اًميييييْالد اؾميييييتٕم٤مٟم٦م اًمّيييييٕموديلم  ييييي١مٓء اًمٙمٗمييييي٤مر سمٕمييييي  اعمِمييييي٤مي

اًمّمٚمٞمْٞملمهلل ذًميك ٕن ُمٕمٜميى يمالُمٝميم يٕميود  مم ُمي٤م ي٘موًميه سمٕمي  اًمٗم٘مٝمي٤مء ذم  صيو م 

و ن يم٤مٟموا يم ش يِمػموا  مم ذًمكهلل ًمٙمن صٜمٞمٕمٝمم يٜمْٝمٜمي٤م  مم  هنيم يدٟميدون طميو  ُمي٤م 

ظمتي٤مر  ىمٚمٝميام ذًاهلل ذيمبع قمٚمامء إصو  ُمن ىمو م سمي٠من اعمّيٚمم  ذا وىمي  سميلم ذيين ا

ومٝمييم ئمٜمييون  ن سييوءيم  مم آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمييٚمٞمْٞملم  ىمييل ذًا وٓ ٟم٘مييو : ظمييػمًاهلل ُميين 

اقمتداء اًمٕمباىمٞملم قمغم اًمّيٕموديلمهلل وٟمحين ٟميبى  ن وضمٝمي٦م ٟمٔميبيم ييلع ُميبدودة ٟمّمي٤ًم 

ووم٘مٝميييي٤ًما ٕن آقمتييييداء اًمٕمباىمييييي قمييييغم اًمّييييٕمودي٦م ش ي٘ميييي  يمييييام وىميييي  قمييييغم اًمٙموييييي٧مهلل 

ن اعمّييٚمم  ذا وىميي  سمييلم ذييين  قمييدة يييلع اًمتييي شم٘مييو : وًمييلًمك ومييال يّميي  شمٓمْٞمييق اًم٘م٤م

اظمت٤مر  يٌ ٤مهلل ومٚمم ي٘م  اًمنمي إيميؼم ذم فمين اعمِمي٤مي  وييو اقمتيداء اًمٕميباىمٞملم قميغم 

 اًمّٕموديلمهلل طمتى خيت٤مروا اًمنم إصٖمب ذم فمٜمٝمم ويو اؾمتٜمّم٤مريم سم٤مًمٙمٗم٤مر.

 ُميي٤م ُميين طمٞميي٨م اًمييٜمذ وميي٤مُٕمب واَيي  ضمييدًاهلل طمٞميي٨م  ٟمييه ىمييد صيي  ذم همييػم ُميي٤م طمييدي٨م 

وؾميييي٥ْم الييييدي٨م ُمٕمييييبوك ذم  ش ٟميييي٤م ٓ ٟمّييييتٕملم سمٛمنميييي » ٟمييييه ىميييي٤م :  ¢ي قميييين اًمٜمْيييي

صييييحٞم  ُمّييييٚمم وهمييييػمعهلل وذم رواييييي٦م  ظمبضمٝميييي٤م اليييي٤ميمم ذم اعمّييييتدر   ن ىموُميييي٤ًم ُميييين 

اعمنميملمهلل وم٘م٤م   م:   ؾمٚمٛمتم   ¢وا يبيدون  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  اًمٜمْي ؤاعمنميملم ضم٤م

 غم اعمنميملم.ىم٤مًموا: ٓهلل وم٘م٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل:  ٟم٤م ٓ ٟمّتٕملم سم٤معمنميملم قم

ومٝمييلع ىم٤مقمييدة وم٘مٝمٞميي٦م وَييٕمٝم٤م ُميين ٓ يٜمٓمييق قميين ا ييوىهلل  ن يييو  ٓ وطمييي يييوطمىهلل 

وًمٞمّييي٧م يميييْٕم  اًم٘مواقميييد اًمٗم٘مٝمٞمييي٦م اًمتيييي يٛمٙمييين  ن شمٙميييون ُموَييي   ظميييل وردهلل ومٝمٜمييي٤م  

ىمواقمد يْمٕمٝم٤م إطمٜم٤مك خي٤مًمٗمٝم٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واًمٕمٙمه سم٤مًمٕمٙمههلل  ُم٤م يلع اًم٘م٤مقمدة وم٘مد 

وقميييغم  شٓ ٟمّيييتٕملم سمٛمنمييي   ٟمييي٤م»سمٜمّميييه اًمّميييحٞم  اًمٍميييي :  ¢وَيييٕمٝم٤م رؾميييو  ام 
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ذًمك ومٛمٕمٜميى يميون اًمٌميء ىم٤مقميدة  ٟميه  ي٥م اًمت اُمٝمي٤م دائياًم و سميدًا  ٓ ُٕميب قمي٤مرض ٓ 

 يٜم٤مذم اًم٘م٤مقمدة ُمن  صٚمٝم٤مهلل و ٟمام يٛمٙمن  ن  بى قمٚمٞمٝم٤م ختّمٞمذ ُم٤م.

واًمييلين يٍمييطمون سمجييواز آؾمتٜمّميي٤مر سميي٤مُٕمبيٙمٞملم واًمؼميٓميي٤مٟمٞملم وهمييػميم يييبون 

وادث اس ئٞميييي٦م اًمتييييي صمْتيييي٧م ذم اًمّييييٜم٦م  ن يييييلا آؾمتٜمّميييي٤مر ًمييييه  صييييل ذم سمٕميييي  اليييي

اعمحٛمدييي٦مهلل ومتٙمييون يييلع اس ئٞميي٤مت ُمّييتثٜم٤مة ُميين اًم٘م٤مقمييدةهلل وٟمحيين ٟم٘مييو  ضمواسميي٤ًم قميين 

 يلع اًمدقموة: 

 وًٓ: ىم٤مقمييدة  صييوًمٞم٦م  ٟمييه  ذا اظمتٚمييف اًم٘مييو  ُميي  اًمٗمٕمييلهلل  ي: ىمييو  اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه 

غم اًمّييالهل ُميي  ومٕمٚمييه وميي٢مذا ش يٛمٙميين اًمتوومٞمييق سمييلم ىموًمييه وومٕمٚمييه يميي٤من ىموًمييه يييو اعم٘مييدهل قميي

ومٕمٚمههلل و ذا  ُمٙمن اًمتوومٞميق وميلًمك ظميػم و سم٘ميىهلل شمٚميك اس ئٞمي٤مت اًمتيي يّيتٜمد  ًمٞمٝمي٤م ُمين 

ضموزوا يلا آؾمتٜمّم٤مر اًمِْم   ٟمام يي ضم ئٞم٤مت ٓ شمليمب سم٤مًمٜم٦ّْم  لع اعمّمٞم٦ْم اًمتي 

طمٚم٧م ذم اًمْالد اًمّٕمودي٦م سمخ٤مص٦مهلل واًمْالد اإلؾمالُمٞم٦م سمٕم٤مُم٦مهلل ويٙمٗمي  ن ي٘م٤مسميل و ن 

٤مش سملم ُم٤م وىمي  ُمين اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل ُمين ي٘م٤ميه يمل ُمّٚمم طمتى وًمو يم٤من همػم قم

 اس ئٞم٤مت وسملم يلا اًملي  ش ُمن اعمّمٞم٦ْم اًمٙمؼمى سم٤معمّٚمٛملم اًمٞموهل.

اؾمتٕم٤من سمدًمٞمل ُمن اعمنميملم طمٞمٜمام قم هل  ¢اٟمٔمبوا ُمثالً: ُمن طمججٝمم  ن اًمٜمْي 

قميييغم ا جيييبة ُمييين ُمٙمييي٦م  مم اعمديٜمييي٦م ُمييي  صييي٤مطمْه  ش سمٙميييب اًمّميييديق ريض ام قمٜميييههلل 

  ًمٞميييد ام قميييغم اًمٓمبييييقهلل ييييلع صيييورةهلل اًمّميييورة اًمث٤مٟمٞمييي٦م اًمتيييي اؾميييتٕم٤من سميييلًمك اعمنمييي

اؾمتٕم٤مر ُمن صٗموان سمن  ُمٞم٦م  درقمي٤ًم يم٤مٟمي٧م ًميههلل  ¢يّتد   ٤م اًمْٕم   يْم٤ًم:  ن اًمٜمْي 

وعم٤م اؾمتٕم٤مري٤م ُمٜمه  و  راد  ن يّتٕمػمي٤م ُمٜمه فمينهلل وييلا ُمين ُموىميف َيٕمٗمه ييو دمي٤مع 

  ًميه:  همّمي٤ًْم ؾمٞم٠مظملي٤م رهمم  ٟمٗمههلل وًملًمك ىمي٤م ¢ُموىمف اًمٜمْي اًم٘مويهلل فمن  ن اًمٜمْي 
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ييي٤م حمٛمييد  هل قم٤مرييي٦م ُميي١مداة  ىميي٤م : ٓهلل سمييل قم٤مرييي٦م ُميي١مداة. وميي٤مٟمٔمب اًمٗمييبب سمييلم ُمثييل ييي٤مشملم 

اليي٤مدصمتلم وهمػم يي٤م  يي٤م يّييتدًمون سمييلًمكهلل وميي٤مًمٗمبب يمْييػم ويمْييػم ضمييدًاهلل يمييل الييوادث 

طمٞميٜمام اؾميتٕم٤من  ¢وىمد اؾمتحِت ًمٙمم سمٕمْمٝم٤م شمد  دًٓمي٦م س ي٦م قميغم  ن اًمٜمْيي 

قمٚمٞميييه  قميييغم ُمييين اؾميييتٕم٤من  ييم ًميييو  رادوا سميييه ٚميي٥ميميي٤من ذم ُموىميييف اًم٘ميييوة واًم٘ميييدرة واًمتٖم

اًمّييالهل ُمٙميييبًا يمييي٤من يييو إىميييوىهلل ومٝميييو يميي٤من ُمييي  صييي٤مطمْه  ش سمٙمييب ًميييو  راد ُميييثالً ذًميييك 

اًميييدًمٞمل اعمبؿميييد قميييغم اًمٓمبييييق سميييلم ُمٙمييي٦م واعمديٜمييي٦م ًميييو  راد  يييام هميييدرًا ٓؾميييتٓم٤مع  ن 

يتٖمٚمييي٥م قمٚمٞميييههلل صيييٗموان سمييين  ُمٞمييي٦م  يْمييي٤ًم ؿميييٕمب سمْميييٕمٗمه وًميييلًمك ىمييي٤م  ًميييه: شمٖمّميييْٝم٤م ُمٜميييي 

ييَك ﴿يييي قم٤مرييي٦م ُميي١مداة  ىميي٤م  ًمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل ويييو يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم: همّميي٥م  هل  َو ِٟمَّ

 : سمل قم٤مري٦م ُم١مداة.[4]القلم:﴾ًَمَٕمغم ظُمُٚمٍق قَمٔمِٞممٍ 

يميييلًمك عمييي٤م طمييي٤مًمف ُميييثالً ذم سمٕمييي  اليييوادث ـم٤مئٗمييي٦م ُمييين اًمٞمٝميييود طمييي٤مًمٗمٝمم وييييو 

اًم٘ميوي سمييدًمٞمل  هنييم عميي٤م  رادوا اًمٖميدر سمييه ىميي٤مشمٚمٝمم واٟمتٍميي قمٚميٞمٝمم يمييام يييو ُمٕمييبوك ذم 

اًمٜمْوييي٦مهلل وميي٠مين يييلع اس ئٞميي٤مت ُميين يييلع اعمّمييٞم٦ْم اًمٙمييؼمى اًمتييي  عميي٧م سمٜميي٤م ذم اًمّييػمة 

يييلا اًمٕمٍميي طمٞميي٨م  ن اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م سمييام ومٞمٝميي٤م اًمٕمييباب ٟمٗمّييٝم٤م اًمتييي خيِميي٤مي٤م 

 ٓ  ن يٕميييييييودوا  مم -اًميييييييدو  اإلؾميييييييالُمٞم٦م يمٚمٝمييييييي٤م ًميييييييو اضمتٛمٕمييييييي٧م ىم٤مـمْييييييي٦م ش شمّيييييييتٓمٞم  

ُمين اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦مهلل  هلل ًمن شمّيتٓمٞم   ن خيبضميوا إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤مٟمٞملم-اإلؾمالهل

يمٞمف ي٘م٤مس يلا اًمواىم  إًمٞمم سمتٚمك اس ئٞم٤متهلل ُم  ُمٜم٤موم٤مة يلا اًمواىم  ًم٘م٤مقمدة يٜمْٖمي 

يييلع يييي اًم٘م٤مقمييدةهلل وميي٢مذا اظمتٚمٗميي٧م طم٤مدصميي٦م قميين  ش ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سمٛمنميي » ن ٓ ٟمٜمّيي٤مي٤م: 

اًم٘م٤مقمييدة  يي٥م ع يي٤م  ييلع اًم٘م٤مقمييدة وٓ  ييوز اًمٕمٙمييه ويييو عب اًم٘م٤مقمييدة  ييلا 

ّييٚمٙمٝم٤م و ن ٟمّييوهمٝم٤م سمج ئٞميي٤مت ًمٞمّيي٧م ُمٜم٤مومٞميي٦م ٕصييل آؾمييتٕم٤مٟم٦م اًمواىميي  ًمٜمحيي٤مو   ن ٟم



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

73 

اؾمتٕم٤من حت٘مٞم٘م٤ًم عمّمٚمح٦م و رضمو آٟمت٤ْمع عم٤م  ىميو :  ¢اعمٜمٗمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدةا ٕن اًمٜمْي 

عمّمييٚمح٦م ٓ ُمٗمّييدة ومٞمٝميي٤م  ـمالىميي٤ًمهلل و ُميي٤م واىمٕمٜميي٤م اًمٞمييوهل وميي٠موًٓ اعمّمييٚمح٦م همييػم ُمتح٘م٘ميي٦مهلل 

ٜملر شمٜملر سمنم ُمّيتٓمػم ُمين وصم٤مٟمٞم٤ًم اعمٗمّدة ُمتجّٛم٦م ُمتح٘م٘م٦مهلل و يمؼم دًمٞمل ُم٤م سمد ت اًم

ضمٝم٦م اٟمتِم٤مر اًمٗم٤ّمدهلل واٟمٙمِم٤مك اًمٜم٤ّمء سم٤مًمٕمورات ذم يمثػم ُمن اًميْالد اًمّيٕمودي٦م اًمتيي 

اطمتٚمٝمييي٤م إُمبيٙمييي٤منهلل وًميييٞمه هيٛمٜميييي  ن ٟمحيييت٩م سميييْٕم  اًمبوايييي٤مت واس ئٞمييي٤متهلل ٕين 

طم٘مٞم٘ميي٦م ٓ  صمييق  ييلع اًمبواييي٤مت ؾمييواء يم٤مٟميي٧م ًمٜميي٤م  و قمٚمٞمٜميي٤مهلل و ٟمييام قمٚمٞمٜميي٤م  ن ٟمتثْيي٧م ُميين 

ٞم٤متهلل ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمٚمم سم٤معمِم٤ميدة اًمٞمٝمود ُمثالً طمٞمٜمام اطمتٚموا ومٚمّٓملم طمٞم٨م رواي٤مت اس ئ

 ؿميييي٤مقموا ومٞمٝميييي٤م اًمٗمّيييي٤مد وا القميييي٦م واًمٗمّييييق واًمٗمجييييور ..  ًميييي هلل واًمييييلين يييييليْون  مم 

اًمييْالد إورسمٞمييلم وإُمييبيٙمٞملم  يْميي٤ًم يييبون يٜميي٤م  اًمٗمّييق واًمٗمجييور قمٚمٜميي٤ًمهلل ومييام اًمييلي 

وييم ىميد اؾميتدقموا  مم  يٛمٜم  ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر ُمن  ن يٜمنموا وم٤ّمديم ذم سميالد اإلؾميالهل

سميالد اإلؾمييالهل وش يٗمبَيوا  ٟمٗمّييٝمم قميغم سمييالد اإلؾميالهل يمييام يمي٤من اًمِميي٠من ذم الييبب 

 اًمّمٚمٞمْٞم٦م إومم.

و ظمػمًا ٟم٘مو : ُمن قم٤مىم٦ْم يلا آؾمتٜمّم٤مر يل يٜم٤م  ـمبيق إلظمباج يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر 

ُمن سمالد اإلؾمالهل   ن ىمٞمل: ٟمٕممهلل يٜم٤م  اشمٗم٤مب ُمثالً سميلم اًمّيٕموديلم وسميلم إُميبيٙمٞملم 

اًمؼميٓمييي٤مٟمٞملم  ٟميييه ٟمحييين  شمٞمٜمييي٤م سمٙميييم سم٤مظمتٞم٤مرٟمييي٤مهلل ومييي٢مذا ُمييي٤م  ُمبٟمييي٤ميمم سمييي٤م بوج ُمييين دي٤مرٟمييي٤م و

وضم٥م قمٚمٞمٙمم  ن شم٠ممبوا سم٠مُمبٟم٤مهلل يل يلا يمالهل يٕم٘مٚمه ُمين يٕميبك ىميوة يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر 

وهمدريم وٟمٙمثٝمم سمٕمٝموديم وُمٕم٤ميديم ُمن ضمٝمي٦مهلل وُمين ضمٝمي٦م  ظميبى يٕميبك َيٕمف 

اًمٞموهل ُمن طمجي٩م يبييدون اعمّٚمٛملم وَٕمف اًمدو  يمٚمٝم٤مهلل ًملًمك ٓ  ضمد ومٞمام ٟمّٛم  

 ييي٤م شمؼمييييب ييييلع اعمّميييٞم٦ْم ُمييي٤م  ٕمٚمٝمييي٤م ضمييي٤مئ ة  ـمالىمييي٤ًمهلل سميييل ييييلع ُمّميييٞم٦ْم يميييام ىمٚمييي٧م ذم 
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شمْم٤مقمٞمف يمالُميهلل ش يّم٥م اًمٕم٤مش اإلؾمالُمي سمٛمثٚمٝم٤م  سمدًاهلل و رضمو ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم 

 ن يٜمجٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمج ة ُمن قمٜمدعهلل و ٓ وم٤معمّٚمٛمون  قمج  ُمن  ن يّمدوا اًمٞمٝميود ُمين 

اًملين يم٤مٟموا ي٘م٤م  قمٜمٝمم: ذذُم٦م ُمن اًمٞمٝمود إذًمي٦مهلل ومٙمٞميف ٟمّيتٓمٞم   ن  سمالد اعمّٚمٛملم ويم

ٟمبد إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من واًمٗمبٟمّٞملم وهمػميم  ن شمٙم٤مًمْوا قمغم اعمّيٚمٛملمهلل وسمٓمٚمي٥م ُمين 

دوًمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦مهلل يمٜمييي٤م ٟمبضميييو  ن شمٙميييون ذم ُم٘مدُمييي٦م اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م اًمتيييي شميييبوم  آؾميييتٕم٤مٟم٦م 

 .سم٤معمنميملمهلل و ٟم٤م م و ٟم٤م  ًمٞمه راضمٕمون

 ( 77:  77: 11/   154دى والنور / ) اهل

ذم ييييييلع اًمٔميييييبوكهلل ُمييييي٤م ييييييو ُموىميييييف اعمّيييييٚمم ذم ؿميييييتى  ٟمحييييي٤مء اًميييييْالد  اًمّييييي١ما :

٤مر واقمتْييي٤مر  ن يييلا ضمٝمييي٤مدًا اإلؾمييالُمٞم٦م ُميين ـمٚمييي٥م اًمٕمييباب ُميييثالً س٤ميييدة يييي١مٓء اًمٙمٗميي

يمام ٟمّٛم  سمٖم  اًمٜمٔمب قمين طم٘مٞم٘مي٦م ُمي٤م ٟمّيٛم هلل  ٟميام ي٘موًميون: ضمٝمي٤مد  ؾميالُمي   ؾمالُمٞم٤مً 

ت٤م  يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر اًميلين يٕمتيؼميم يمثيػم ُمين اعمّيٚمٛملم حمتٚميلم واؾمتٜمٗم٤مر  ؾمالُمي ًم٘م

 وًمٞمّوا ُم٤ّمقمدين  و ُم٤ّمٟمدين ًمٙمف  ذى اًمٕمباب 

 ٚمٜم٤م يلا اًم١ّما  ُمبارًا وشمٙمبارًاهلل وضمواسمٜم٤م سم٤مظمتّم٤مر يمام يكم:ئٟمحن ؾم اًمِمٞم :

 وًٓ: ًمييٞمه يٜميي٤م  راييي٦م شمٜميي٤مدي سم٤مسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل و ٟمييام يٜميي٤م  ؾمٞم٤مؾميي٦م طمٙمييم 

ًمتٖمٚم٥مهلل واًمٕمباب طمٞمٜمام اؾميتومم قميغم اًمٙمويي٧م ُمي٤م اؾميتومم ضمؼميهلل  ٥م اًمتّٚمال وا

سم٤مؾمييم اسٝميي٤مدهلل ومييام سمييلم قمِمييٞم٦م وَييح٤مي٤م سمييد  يٕمٚميين اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل يييلع يمٚمٛميي٦م 

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م يبيد  ٤م  يْم٤ًم ُمن ضم٤مٟم٥م ةظمب يو  ن يّتٜمٍم سم٤مًمْ٘مٞمي٦م اًم٤ْمىمٞمي٦م ُمين اعمّيٚمٛملمهلل 

يّٛم  يمثػم ُمين  و يمثبيم َٕمٗم٤مء ٓ يٕم٘مٚمونهلل وٓ يٗمٙمبون سمٕم٤مىم٦ْم إُمورهلل ومٛمجبد ُم٤م

اًمٜم٤مس يمٚمٛم٦م اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام ظمالص ٟمحن ٟمبيد ٟمج٤مييد ذم ؾميْٞمل امهلل وييو ذم 
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إُمه اًم٘مبي٥م يم٤من يّٛم  شمٙمٗمػم سمٕم  اًمِميٞموخ ًمّميداهل ول سميههلل و مم أن ٟمّيٛم  

 مجٞمدًا سمّمداهل وسمدوًمته ٕهن٤م وىمٗم٧م َد اًمّٕمودي٦م وَد إُمبيٙم٤من.

يٖمييؽموا سميي٢مقمالن اسٝميي٤مد ؾمييواء ُميين ومييٜمحن ٟمييبى  ٟمييه ٓ يٜمْٖمييي ًمألومييباد اعمّييٚمٛملم  ن 

اًمٕمييباب  و ُميين همييػم اًمٕمييبابهلل ٕٟمٜميي٤م ٟم٘مييو : يييال يميي٤من يييلا ىمْييل يييلاهلل وٟم يييد قمييغم ذًمييك 

وٟم٘ميييو : ًميييٞمه اعمّيييٚمم وم٘ميييال اًميييلي  ذا يمييي٤من يبييييد  ن  ٤مييييد طم٘مييي٤ًم ومٕمٚمٞميييه  ن يّيييتٕمد 

آؾمييييتٕمداد اًمٙم٤مُمييييل ًمٞمج٤ميييييد ذم ؾمييييْٞمل امهلل سمييييل  ومم ُمٜمييييه اًمييييدو  اًمتييييي يييييي اًمتييييي 

آؾمتٕمداد اعمي٤مدي اًمّيالطمي  يمثيب ُمين إوميبادهلل وذًميك سميال ؿميك  سم٢مُمٙم٤مهن٤م  ن شمّتٕمد

يّييتٚم هل دمٜمٞمييد اعمّييٚمٛملم وهتٞمئييتٝمم ًمٚمجٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام ىمْييل ؾمييٜملم ـمويٚميي٦مهلل وًمييٞمه 

ذم ًمٞمٚم٦م ٓ ىمٛميب ومٞمٝمي٤م يٜمي٤مدى سم٤مسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل ام ومٞمثيور اًمٜمي٤مس سمٕميواـمٗمٝمم ويبييدون 

  ٕقمدوا ًمه قمدشمه. ن  ٤ميدوا ذم ؾمْٞمل امهلل وًمو  رادوا اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام

وًمييلًمك ومييٜمحن ٟمٕمت٘مييد ضميي٤مزُملم  ن اًمٕمٍميي أن قمٍميي ومييتن سمييلم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م 

سمٕمْمييٝم٤م ُميي  سمٕميي  ُميين ضمٝميي٦مهلل وسمييلم سمٕمْمييٝم٤م وسمٕميي  اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة ُميين ضمٝميي٦م  ظمييبىهلل 

ومٚمٞمه زُمن ضمٝم٤مدهلل و ٟمام يو زُمن ومتنهلل وطمٞمٜمئٍل يبد يٜمي٤م ُمي٤م ضمي٤مء ذم  يمثيب ُمين طميدي٨م 

اط اًمّي٤مقم٦م وذيميب ومٞمٝمي٤م  ٟميه يٙميون سميلم عمي٤م حتيدث قمين سمٕمي   ذ ¢واطمد  ن اًمٜمْي 

يييدي اًمّيي٤مقم٦م ومييتن يم٘مٓميي  اًمٚمٞمييل اعمٔمٚمييمهلل يّمييْ  اًمبضمييل ومٞمٝميي٤م ُم١مُمٜميي٤م ويٛمزيي يميي٤مومبًا.. 

 ًم  الدي٨مهلل ذم سمٕمْمٝم٤م ي٘مو  قمٚمٞميه اًمّيالهل: )يْٞمي   طميديم ديٜميه سمٕميبض ُمين اًميدٟمٞم٤م 

ىمٚمٞمييل( وذم سمٕمْمييٝم٤م: ييي٠مُمب قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل اعمّييٚمٛملم  ن يٚم ُمييوا سمٞمييوهتمهلل وذم 

 سمٞم٦م ومّمحى ي٘مو : يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم.رواي٦م قمب

ًميييلًمك ٟمحييين ٓ ٟميييبى اًمٞميييوهل  ن يٜمْميييم ُمّيييٚمم ٓ  مم اًمٕميييباب وٓ  مم ُمييين يٕمييي٤مدي 
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 اًمٕمباب.

اًمٙمويتٞملم أن اًملين ؿمٙمٚموا ُم٘م٤موُم٦م يٜم٤م  ومال ٟمبى  ن يٜمْمم  اعمّٚمٛمون ٓ  مم 

يي١مٓء وٓ  مم ييي١مٓءا ٕن اسٛمٞميي  ٓ ي٘مّمييدون اسٝمي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل ًمٙمٜمٜميي٤م ٟم٘مييو  

ٞمئ٤ًم شموَييٞمح٤ًم إلؿمييٙم٤م  قمٜمييد سمٕميي  ُميين اًمٜميي٤مس اًمييلين ٓ يتّمييورون اًمواىميي  شمّمييورًا ؿميي

يميي٤مُمالًهلل ومٞم٘موًمييون:  ذًا: طمٞمييٜمام شم٘مييو  يمييام ىميي٤م  اًمبؾمييو : يموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم.  ذًا: 

ٟمخيييييكم إُمبيٙمييييي٤من ي٘مييييي٤مشمٚموا  ظمواٟمٜمييييي٤م اًمٕميييييباىمٞملم وٟمحييييين ُمييييي٤م ٟم٘م٤مشميييييل إُمبيٙمييييي٤من ُمييييي  

 اًمٕمباىمٞملم 

َيوع ىمتي٤م  يٙميون سميلم اًمٕميباىمٞملم وإُمبيٙمي٤من ٟم٘مو   م: ي٤م  ظمواٟمٜم٤مر ًمو يم٤من اعمو

ومحٞمٜمئٍل  ٥م ُمّي٤مقمدة اًمٕميباىمٞملم قميغم إُمبيٙمي٤من وشمّميْ  اًمٕميباب ذم اقمت٘مي٤مدي ُمين 

طمٞم٨م وضموب ُم٤ّمقمدهت٤م  ومٖم٤من صم٤مٟمٞم٦مهلل ًمٙمين ييلا وميٞمام شمّميورٟم٤م  ذا شمّميورٟم٤م  ن اًم٘متي٤م  

يو سملم اًمٕمباىمٞملم وإُمبيٙمٞملمهلل  ُم٤م واًمواىمي  ًميٞمه يميلًمك ؾميٞمٙمون اًم٘متي٤م   وًٓ ٟم٘ميو  

عٚم٦م قم٤مُم٦م: ؾمٞمٙمون سملم اًمٕمباب وإُمبيٙمٞملم وُمٕمٝمم اعمّٚمٛمونهلل ومٚمٞمه اًم٘مت٤م  سملم 

اًمٕمييباب وإُمبيٙميي٤من وم٘مييالهلل سمييل سمييلم اًمٕمييباب ُميين ضمٝميي٦م وإُمييبيٙمٞملم واعمّييٛملم اًمييلين 

ُمٕمٝمييم ُميين ضمٝميي٦م  ظمييبىهلل يييلا يمييالهل سٛمييلهلل ًمٙميين  ذا قمبومٜميي٤م ؾمٞم٤مؾميي٦م اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة 

م ُميي٤م داهل  هنييم  ييدون ضمٜمييودًا و هنييم ٓ اؾمييتٕمداد  ييم  ن يبي٘مييوا دهل  طمييد ُميين ضمٜمييودي

ُمن اعمّٚمٛملم ي٘م٤مشمٚمون  م اعمّٚمٛملم اًمٕمباىمٞملمهلل وًملًمك وم٤مًمواىم  اًملي يتّمورع يمل 

ُمّيييٚمم  ن اًمٙمٗمييي٤مر ؾميييٞم٘مودون يميييْ  اًمٗميييداء اعمّيييٚمٛملم ُمييين اًمّيييٕموديلم واعمٍمييييلم 

واًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبىهلل و ي اًم٘مّييٛملم شمٖمٚميي٥م قمييغم أظمييب وم٤مُٕمبيٙميي٤من وُميين 

هلل ٕن اعمّيٚمٛملم ي٘متيل سمٕمْميٝمم سمٕمْمي٤ًمهلل ومي٢مذا ش  ّميل ُمٕمٝمم ُمن اًمٙمٗم٤مر ييم ومبطميون
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اًمٜمٍميي ُميين ـمبيييق شمّييٚمٞمال إُمبيٙميي٤من ًمٚمّييٕموديلم واعمٍميييلم قمييغم اًمٕمييباىمٞملم طمٞمٜمئييٍل 

يٛمٙمييين  ن ييييدظمل إُمبيٙمييي٤من ومٕميييالً سمييي٤ملبب دمييي٤مع اًمٕميييبابهلل ذم ييييلع اًمّميييورة وم٘ميييال 

يٛمٙميين  ن ٟم٘مييو   يي٥م قمييغم اعمّييٚمٛملم  ن يٜمْمييٛموا  مم اًمٕمييبابهلل  ُميي٤م ُميي٤م داهل اًمٕمييباب 

٘م٤مشمل اعمّٚمٛملم  يْم٤ًم ُم  إُمبيٙم٤من ومٝمٜم٤م ٟم٘مو : اقمت ًموا اًمٗمئتلم واًم ُموا سمٞموشمٙممهلل ؾمٞم

 يلا ضمواب ؾم١ماًمك يلا.

 ( 00:  24: 53/   452) اهلدى والنور / 

سمٕمد اًمٖم و اًمٕمباىمي ًمٚمٙموي٧م ومب يمثػم ُمن ؾمٙم٤من اًمٙمويي٧م  مم اًمّيٕمودي٦م  اًم١ّما :

 ُمٕمبيم٦م  هل ُم٤مذا  يبسم٤ًم ُمن اعمٕمبيم٦مهلل ومام طمٙمم يلا اًمٗمبار يل يٕمتؼم ومبار ُمن

يلا ٓ يؽمشم٥م وراءع رءهلل ٕٟمه ًمٞمه يٜم٤م  ضمٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل ومٚمو يمي٤من  اًمِمٞم :

 قمٚميين اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام ومييال  ييوز اًمٗمييبارهلل ومحٞمٜمئييٍل يٙمييون ُميين اًمٙمْيي٤مئبهلل يييلا ومييبار 

 ُمن اًم٘متل اًملي ًمٞمه ومبارًا ُمن اسٝم٤مدهلل واَ  

 واَ . ُمداظمٚم٦م:

  (77:  11: 55/   154) اهلدى والنور / 

ٟمّييٛم  يمثييػمًا ُميين  يييل اًمّييٕمودي٦م وظمٓمْيي٤مء اعمّيي٤مضمد وسمٕميي   يين ٟمٔميين  اًمّيي١ما :

 هنم ُمن  يل اًمٕمٚمم ي٘موًمون سم٠مٟمه ًمو طمّمل ىمتي٤م  ُمين اًمٕميباب اًمتيي اسمتيد ت اًم٘متي٤م  ُمي  

اًمّييٕموديلمهلل اًمٕمييباب ي٘موًمييوا ُميي  إُمييبيٙمٞملم يييم ي٘موًمييوا ُميي  اًمّييٕموديلم ـمْٕميي٤ًمهلل ًمييو  ن 

اًمّييٕموديلم قمييغم اًمٕمييباىمٞملم يييو ضمٝميي٤مد اًمٕمييباب اسمتييد  يييلع اعمٕمبيميي٦م ومٞمٙمييون اًم٘متيي٤م  ُميي  

ذم ؾمْٞمل امهلل وُمن ُم٤مت ذم يلع اعمٕمبيم٦م ُم٤مت ؿمٝمٞمدًاهلل وميام ييو شمٕمٚميٞم٘مٙمم قميغم ُمثيل 
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 يلا اًم٘مو  سم٤مر  ام ومٞمك 

ٟمحن ذم اقمت٘م٤مدي ؾمْق اسواب قمن يلاهلل ًمٞمه أن يٜم٤م  ضمٝم٤مدهلل وًمٞمه  اًمِمٞم :

هلل وييلا اًميدوم٤مع دوًم٦م شمٕمٚمن اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل و ٟمام يٜمي٤م  دوًمي٦م شميداوم  قمين  رَيٝم٤م

ضم٤مئ  ًمٙمن دون ارشمٙم٤مب خم٤مًمٗم٤مت ًمٚمنمعهلل  ُم٤م  ن ي٘م٤م  سم٠مٟمه ضمٝم٤مد و ٟمه ُمن ُم٤مت ذم 

يييلا اسٝميي٤مد ومٝمييو ؿمييٝمٞمد ٓ ٟمٕمت٘مييد ذًمييكهلل ومٚمييو  ن اًمٙمييويتٞملم يميي٤مٟموا  يييل ؿمييويم٦م وىمييوة 

وُمٜمٕمييييي٦م وقمٜميييييديم اؾميييييتٕمداد ًمٚمجٝمييييي٤مد ذم ؾميييييْٞمل ام وموىمٗميييييوا وضمٝمييييي٤م ًًموضميييييه وش يٗميييييب 

٧م عب اعمييداوم  وو.. ًميي هلل ًمييو  ن اًمدوًميي٦م وًمون اًمٙمْيي٤مر وشمبيمييوا اًمّمييٖم٤مر حتيي١ماعمّيي

اًمٙمويتٞم٦م  و همػمي٤م وىمٗموا  ُم٤مهل اعمٕمتدي وىمّمدوا سملًمك اًمدوم٤مع قمن طم٘مٝميم وسمالدييم 

ومحٞمٜمئيييٍل  ذا ُمييي٤مت  طميييديم وييييو طمّييين اًمٜمٞمييي٦م ذم ييييلع اًمٔميييبوك وذم ييييلع اًمنميييوط 

يٛمٙمن  ن ي٘م٤م : يٛموت ؿمٝمٞمدًا ذم ؾمْٞمل امهلل  ُم٤م وؾمْٞمل ام أن ٓ   طمد يٜمِمدع وٓ 

يليمبع و ٟمام ؾميْٞمل اًميدوم٤مع قمين اًميوـمن طمتيى اًمّيٕموديلم  صيْحوا ييبددوا يمٚمٛمي٦م  طمد 

اًموـمن يم٤ّمئب اًمْالد اًمٕمبسمٞم٦م إظمبى اًمتي شمدقمو  مم اًم٘موُمٞم٦م اًمٕمبسمٞم٦مهلل  ُم٤م اسٝم٤مد ذم 

ؾمْٞمل ام  ُم٤م اًم٘مت٤م  ذم ؾمْٞمل ام وم٘مد  صْ  ٟمّٞم٤م ًُمٜمّٞم٤ًمهلل ًمٞمه قمٛمٚمٞم٤ًم وم٘مال سمل وطمتى 

 ًمٗمٔمٞم٤ًم.

ٚمين اسٝمي٤مد ُمي  إؾميف ُمين  ي ضمٝمي٦م ُمين اسٝمي٤متهلل ًمٙمين وم٢مذًا: اسيواب  ٟميه ش يٕم

 ذا اقمتدت دوًم٦م قمغم  ظمبى وداومٕم٧م اًمدوًم٦م اعمٔمٚموُم٦م وميام ىمتيل ومٞمٝمي٤م يٙميون ؾميْٞمٚمٝم٤م 

 اسٜم٦م وٓ ؿمكهلل ًمٙمن سم٘مّمد آٟمتّم٤مر م قم  وضمل وًمديٜمه.

 ( 00:  34: 40/   452) اهلدى والنور / 

شمٙم٤مًم٥م اًمٜم٤مس واًمدو  طمو  اًمٔمبوك إظمػمة ال٤مًمٞم٦مهلل سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمٕمباب  اًم١ّما :
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اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٙم٤مومبة قمغم اًمٕمباب وىمد ُم٣م طمدي٨م ذم صحٞم  اإلُم٤مهل ُمّٚمم ذم سم٤مب 

يوؿمك  يل اًمٕميباب  ٓ  ْيى  ًميٞمٝمم ديٜمي٤مر وٓ ىمٗمٞمي هلل ىمٚمٜمي٤م: ُمين »ُمن  ذاط اًم٤ّمقم٦م: 

 ًمي  اليدي٨مهلل ييل ييلع ال٤مدصمي٦م ييلع  ش ين ذًميك  ىمي٤م : ُمين اًمٕمجيم يٛمٜمٕميون ذًميك..

بي٤ًْم ذم اًمٕم٤مش قمغم  ٓ  ْى  مم اًمٕمباب رءهلل يل  ُم٤م وىمد اضمتٛمٕم٧م يمل اًمدو  شم٘م

 شمٙمون ال٤مدصم٦م وام  قمٚمم يلع يمام طم٥ّم اـمالقم٤مشمك اًمٙمثػمة قمغم ُمثل يلا 

ٓهلل ًميييٞمه ًمٚمحيييدي٨م قمالىمييي٦م سمواىمٕمٜمييي٤مهلل ييييلع ىمْميييٞم٦م ُم٣مييي زُمٜمٝمييي٤م ُمييين زُمييي٤من  اًمِميييٞم :

يمثػمهلل يي  ٤م قمالىم٦م سمٛموَوع  ن اًمٕمباب ؾمتٗمت  يمام يم٤مٟم٧م ىمْيل اإلؾميالهل يم٤مٟمي٧م سمٞميد 

يمام شمٕمٚمٛمون عٞمٕمي٤ًمهلل ومٗميي ييلا اليدي٨م سمِمي٤مرة  مم  ن اًمٕميباب ؾميتٗمت  و مم اًمٗمبس 

 ن اًمِميي٤مهل  يْميي٤ًم ؾمييتٗمت هلل صمييم سمّيي٥ْم ؾمييٞمٓمبة اإلؾمييالهل قمٚمٞمٝميي٤م ؾمييٞمجْى  ًمٞمٝميي٤م اس ييي٦م ُميين 

اًمييْالد اًمٙميي٤مومبة اعمحٞمٓميي٦م  يي٤مهلل صمييم يٛمٜميي  يييلا اًمٌمييء ُميين اًموصييو   مم اًمٕمييباب و مم 

شمييدوم  ا س ييي٦م ًمٚمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م اًمِميي٤مهل سمح٤مًميي٦م ُميين طميي٤مًمتلم:  ُميي٤م  ن اًمييْالد اًمتييي يم٤مٟميي٧م 

اًمتييي ؾمييٞمٓمبت قمييغم اًمِميي٤مهل وقمييغم اًمٕمييباب شمّمييْ  ُمّييٚمٛم٦م وطمٞمٜمييلا  ومييال ضم ييي٦م قمييغم 

اعمّيييٚمٛملمهلل ؿمييي٠مهن٤م ؿمييي٠من اًمٕميييباب واًمِمييي٤مهل سمٕميييد  ن  ؾميييٚمٛم٧مهللو ُم٤م  ن شمّتٕم ييي ييييلع 

اًميدو  اًمٙمي٤مومبة اًمتيي يم٤مٟمي٧م شمييدوم  اس يي٦م قمين ييد ويييم صي٤مهمبون سمّي٥ْم َيٕمف يٚمييم 

ىم  ُمٜمل ىمديم ُمن اًم ُم٤منهلل واؾمتٛمب  مم ييلا اًم ُمي٤منهلل سم٤مًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ويلا ومٕمالً و

وميي٤مًمْالد إوروسمٞميي٦م ىمّييم يمْييػم ُمٜمٝميي٤م يم٤مٟميي٧م شمييدوم  اس ييي٦م ًمٚمخالوميي٦م اًمٕم٤ْمؾمييٞم٦م وا الوميي٦م 

إُمويييي٦م وهمػميييي٤مهلل واًمتٗم٤مصيييٞمل ذم سمٓميييون يمتييي٥م اًمتييي٤مري هلل وًمٙمييين يمٚميييام شمييي٠مظمب اًمييي ُمن 

ْيل وَٕمٗم٧م ؿمويم٦م اعمّيٚمٛملم يمٚميام اؾمت٠مؾميد اًمٙمٗمي٤مر وُمٜمٕميوا ُمي٤م يمي٤مٟموا يدومٕموٟميه ُمين ىم

 ُمن اس ي٦م ًمٚمٛمّٚمٛملم.
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ومٝملا إُمب وىم  واٟمتٝمى يمام ذيميب ذًميك اإلُمي٤مهل اًمٜميووي ذم ذطميه عمّيٚممهلل ومٚميٞمه 

ن ييلا  ًمه قمالىم٦م سمام ٟمحن ومٞمه ذم يلا اًم ُم٤منهلل صمم ُم٤م اًمٗميبب طمٞمٜمئيٍل ًميو  ردٟمي٤م  ن ٟم٘ميو  

الييدي٨م يييلا زُم٤مٟمييههلل ومييٜمحن ٟمييبى اًمٗمييبب واَييح٤ًم ضمييدًا سمييلم اًمٕمييباب اًمتييي طمييوست 

اًمٙمٗميي٤مر وسمييلم ؾمييوري٤مهلل ُميي   ن ؾمييوري٤م ُمثييل اًمٕمييباب ُميين طمٞميي٨م  ن اىمتّميي٤مدي٤ًم ُميين ييي١مٓء 

يمالً ُمٜمٝمام يتٕمّم٥م ل ب اًمْٕم٨مهلل سمٞمٜمام ذيمب ذم الدي٨م اًمٕمباب واًمِم٤مهل  يْم٤ًمهلل ومام 

 ييوز  ن ٟمٓمْييق الييدي٨م ٟمّمييٗمه ٕٟمييه ـميي٤مسمق اًمواىميي  أن واًمٜمّمييف اًمثيي٤مين ش يٓميي٤مسمقهلل 

 ُم   ٟمه ىمد ص  ومٞمام ؾمْق سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمِم٤مهل وسم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمٕمباب.

 ( 00:  37: 48/   452ى والنور / ) اهلد

: )شمداقمى قمٚمٞمٙمم إُمم يمام شمداقمى إيمٚمي٦م  مم ¢قمن طمدي٨م اًمبؾمو   اًم١ّما :

 ىمّمٕمتٝم٤م( يل يو يملًمك ذم يلا اًم ُم٤من  هل يو ذم ؿمٙمل قم٤مهل 

ٓهلل يييييييو ىمْييييييل يييييييلا اًم ُميييييي٤منهلل ًمٙميييييين أن دمييييييغم سمِمييييييٙمل  وَيييييي هلل ٕن  اًمِمييييييٞم :

اقمي اعميليمور ذم اليدي٨مهلل آؾمتٕمامر اًميلي ؾميٞمٓمب قميغم اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦م ييو اًمتيد

 ُم٤م أن ومٝملع صمٛمبة ًملا  اًمتداقميهلل ٕٟمه شمداقمي اًمٙمٗم٤مر يو ُمن   ضمل آؾمتٕمامرهلل  ُم٤م 

 أن ومٛمن  ضمل حت٘مٞمق ـمٚم٥م ٟمٍمة اعمّٚمٛملم ُم  إؾمف اًمِمديد.

 ( 00:  42: 11/   452) اهلدى والنور / 

ٚميدقم٤مة شمٕمٚمٛمون اًمٕمباب وومٙمبع اعمٜم ًميق وحم٤مرسمتيه ًمٚميدقموة اإلؾميالُمٞم٦م وًم اًم١ّما :

يمييام  ٟميي٤م قم٤ميِمييته يٜميي٤م هلل وميي٤مإلظموة يٜميي٤م  سمٕمْمييٝمم ذم اًمّييٕمودي٦م ي٘موًمييون: ٟمحيين ٟمٜمتٛمييي 

 مم اًمّييٕموديلم ذم ُم٘م٤مشمٚميي٦م اًمٕمييباىمٞملم ُميين  ضمييل دوميي  اًمنميي اًمٕمييبي  اًمييلي يتٛمثييل سمييه 
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اًمٕمباىمٞملمهلل  ٓ ويو طم ب اًمْٕم٨م وُمٜم٤مسشمه ٕيل اًمنم  ُمن اًم٘مْوري٦م واًمِمٞمٕم٦م وُمي٤م 

اًمٕميباب ييلع اس ييبة ٟٓمتنمي اًمنمي  ذم   ؿمْه ذًمكهلل ومٚمو ىمدر ام قم  وضميل  ن طمٙميم

الييييبُملم واٟمتنميييي ذم يمييييل ُمٙميييي٤من ذم اس يييييبةهلل صمييييم يييييم  طمييييد  صييييح٤مب اعمييييلاي٥م 

اعمٜم ًم٘ميي٦م ومٙمبييي٤ًم ضمييدًا يمييام يييو ُموضمييود ذم اًمٕمييباب  ن شمٙمييون ُموضمييودة ذم اعمٛمٚمٙميي٦مهلل 

ومٞم٘موًمون: ٟمحن ٟمٜمتٛمي  مم اًمّٕموديلم ٟمح٤مرب ُمٕمٝمم ُمن  ضميل دومي  ذًميك اًمنميهلل و ن 

٘م٤مقمدة اًمذ  ٓ  ٟمه  يون ُمن ذ اًمٕمبابهلل وًمٕمل ٓ  دري شمتٜم    يم٤من ومٞمه ذم اعمٛمٚمٙم٦م

 .٤ماعمليمورة اًم٘م٤مقمدة إصوًمٞم٦م: ضمٚم٥م  ظمف اًمِرين ًمدوم   قمال 

 يلا ؾمْق اًمٙمالهل قمٚمٞمه. اًمِمٞم :

 يتٜم   اًم٘م٤مقمدة. اًم٤ّمئل:

 ُم٤م ؾمْق اًمٙمالهل قمٚمٞمه دوم  اًمنم إيمؼم سم٤مًمنم إصٖمبهلل يلا يو. اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  يل يٜمتٛمي اًمواطمد  لا آؾميتدٓ  يٜمتٛميي ٓهلل اعمٖم ى ُمن ذًمك  اًم٤ّمئل:

 ًمٚمجٞم  اًمّٕمودي 

اٟمٔمييب  ٟميي٤م ؾميي٠مىمو  رءهلل  ُميي٤م يييلا وم٘مييد ؾمييْق اسييواب قمٚمٞمييههلل ًمٙميين شمّمييور  اًمِمييٞم :

اعموَيوع يمييام طمٙمٞمي٧م وٓ  ىمييو  يمييام ىمٚمي٧م ًمييٞمه سمّميحٞم هلل  وًٓ: طميي ب اًمْٕميي٨م ذم 

ُمٕمٜميي٤م  اًمٕمييباب  و ذم ؾمييوري٤م ٓ يٛمثييل يمييال ًُميين اًمِمييٕمْلم اًمّييوري  و اًمٕمباىميييهلل و فمٜمييك

ذم يلاهلل  ٟمام يٛمثل ٟمٗمّه وُمن ُمٕمه ُمن  يل إيواء وإهمباض اًمِمخّميٞم٦م اعم٤مديي٦مهلل 

 ُم٤م قم٤مُم٦م اعمّٚمٛملم ذم يمل ُمن اًمدوًمتلم ومٝمم َد الٙموُمتلم اًمْٕمثٞمتلمهلل يلع طم٘مٞم٘م٦م 

ٓ يٜمييييي٤مىم  ومٞمٝمييييي٤م  طميييييد  ـمالىمييييي٤ًمهلل و ذا يمييييي٤من إُميييييب يميييييلًمك ومٝمٜمييييي٤م  ييييي٥م  ن ٟمٗميييييبب سميييييلم 
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و هلل آؾميييتٕمامر إو  اًميييلي وىمييي  ييييو آؾميييتٕمامرين ًميييو وىمييي  أظميييب يميييام وىمييي  إ

آؾمتٕمامر اًمّمٚمٞمْي يمام ذطمٜم٤م ةٟمٗم٤ًمهلل وسمٞمٜم٤م سمٓمالن إدًم٦م  و آؾمتدٓ  سمتٚمك إدًمي٦م 

قمغم شمّيوي  ييلا آؾمتٜمّمي٤مر  ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مرهلل طمٞميٜمام يّيتوزم إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤من 

قميييغم سمٕمييي  اًميييْالد اًمٕمبسمٞمييي٦م يم٤مًمّيييٕمودي٦م ٓ يٕمٜميييي  ن الٙموُمييي٦م إُمبيٙمٞمييي٦م ييييي اًمتيييي 

وًم٧مهلل و ٟمييام يٕمٜمييي  ن اًمِمييٕم٥م إُمبيٙمييي سمحٙموُمتييه يييو اًمييلي اؾمييتوممهلل وقمييغم اؾمييت

ذًمييييك وم٘مييييه  ي دوًميييي٦م  ظمييييبىهلل  ُميييي٤م ًمييييو اؾمييييتومم ٓ ؾمييييٛم  ام اًمٕمييييباب قمييييغم اًمييييْالد 

اًمّٕمودي٦م ومال يٕمٜمي ذًميك  ن طمي ب اًمْٕمي٨م سمِميٕم٥م اًمٕميباب اؾميتومم قميغم اًمّيٕمودي٦مهلل 

 و ٟمام طم ب اًمْٕم٨م اًملي ٓ يٛمثل اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي يو اًملي اؾمتومم.

وًمييلًمك ٟمحيين ًمييو  ردٟميي٤م  ن ٟم٠مظمييل سميي٠مظمف اًمنمييين ٓ ؿمييك  ن ذ اؾمييتٞمالء طمٙموُميي٦م 

اًمْٕم٨م اًمتي ٓ مثل اًمِمٕم٥م اعمّٚمم ذي٤م  ىمل ُمين ذ اؾميتٞمالء الٙموُمي٦م اًمّميٚمٞمْٞم٦م 

اًمتي مثل اًمٙم٤مومبهلل ومثل اًمٙمٗمبهلل ويلا واَ  ضمدًاهلل وم٤مًمِمٕم٥م إُمبيٙميي ُمي  دوًمتيه 

ته ذم سمٕمثٞمتههلل اومؽمب إُمبان ذم صٚمٞمْٞمته  ُم٤م اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي واًمّوري ًمٞمه ُم  دوًم

 م٤مُم٤ًمهلل يلا ُمن ضمٝم٦م.

ُمن ضمٝم٦م  ظمبى إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من  يمثب قمددًا ُوقمددًا ُمن اًمٕمباىمٞملم وٓ ؿميكهلل 

ومٚمييو اؾمييتومم اًمٕمييباب قمييغم اًمّييٕموديلم ومٛميين اعمٛمٙميين يوُميي٤ًم ُميي٤م  ن يت٘مييوى اًمّييٕموديون 

 وُمييين يٜمييي٤مسيم ذم دييييٜمٝمم وشموطميييدهيم قميييغم الٙميييم اًمْٕمثيييي ٕٟميييه ٓ يٛمثيييل اًمِميييٕم٥م

اًمٕمباىمييييهلل  ُمييي٤م  ن يّيييتٓمٞم  يوُمييي٤ًم ُمييي٤م  ن يتٖمٚمييي٥م قميييغم الٙميييم إُمبيٙميييي واًمؼميٓمييي٤مين 

اًمييييلي يٛمثييييل اًمِمييييٕمْلم ذم ديييييٜمٝمم وذم ذيمٝمييييم ويمٗمييييبيم ومٝمييييلا  صييييٕم٥م سمٙمثييييػم ُميييين 

 آٟمتّم٤مر إو  قمغم دوًم٦م اًمٕمباب اًمْٕمثٞم٦م اًمتي ٓ مثل اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي اعمّٚمم.
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 اًمّيٕموديلم يميام قميؼمت  ٟمي٤م ًملًمك وم٠مٟم٤م  رى  ن ُم٤م طمٙمٞمته ُمن ادقم٤مء  ٟمٜمي٤م ٟمٜمْميم  مم

ًمدوم  اًمنم إيمؼم سم٤مًمنم إصٖمب يلا  وًٓ ومٞمه  ىمل ُمي٤م ي٘مي٤م  قميدهل شمٗمٙميػم دىمٞميق ًمت٘ميديب 

اعمٗمّييدشملمهلل ُمٗمّييدة اطمييتال  اًمّمييٚمٞمْٞملم ًمٚمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م وُمٗمّييدة اطمييتال  طميي ب 

اًمْٕم٨م ًمٚمْالد اإلؾمالُمٞم٦مهلل يلا رءهلل ورء ةظمب ٓسمد ُمن  قم٤مدة اًمتٗمٙمػم سميههلل اًمٕميباب 

قمييغم اًمّييٕموديلمهلل ومٚمييو اقمتيييدى  ٙميين  ن ي٘ميي٤م هلل و ٟميي٤م  ىمييو  ذم يمثييػم ُمييين ُميي٤م اقمتييدى 

ن اًم٘م٤مقمدة اًمتي ذيميبت  ٟمي٧م  ظميػمًا وذيمبهتي٤م  ٟمي٤م ُمين ىمْيل وييي يمٚمٝمي٤م شمٚمت٘ميي  إطمٞم٤من 

سمدوم  اعمٗمّدة اًمٙمؼمى سم٤مًمّمٖمبى  و دوم  اًمنم إيمؼم سم٤مًمنم إصٖمب يو ُمي٠مظموذ ُمين 

ُٓمِبْرشُمْم  ًَِمٞمْهِ ﴿ىموًمه شمٕم٤ممم:  َْ َّٓ َُم٤م ا هلل وذًمك يٕمٜمي طمٞمٜمام ي٘م  اإلٟمّي٤من [119نامم:]األ﴾ ِ

ذم اعمِمييٙمٚم٦م ومالسمييد ًمييه ُميين  ن يبشمٙميي٥م  ظمييف اًمِييرينهلل ويمييل ُميي٤م ذم إُمييب سم٤مًمٜمّيي٦ْم 

ًمٚمّييٕمودي٦م  هنيي٤م ظمِمييٞم٧م  ن يّمييٞمْٝم٤م ُميي٤م  صيي٤مب ضم٤مرهتيي٤م اًمٙموييي٧مهلل وم٤مؾمييتٕم٤مٟم٧مهلل ُميي٤م ومٞمييه 

ُم٤مٟم   ن شمّتٕملم سم٤مًمدو  اًمٕمبسمٞم٦مهلل  ُم٤م  ن شمّتٕملم سم٤مًمدو  اًمٙم٤مومبة واًمتيي ٓ ؾميْٞمل  مم 

 ظمباضمٝمييي٤م  ٓ  ن يِمييي٤مء ام سمٛمٕمجييي ة ُمييين قمٜميييدع شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم ٕٟمٜمييي٤م ُمييي٤م اؾمييييتٓمٕمٜم٤م  ن 

ٟمخبج اًمٞمٝمود وىمد ُم٣م قمٚمٞمٝمم يلع اًمّٜملمهلل وٟمّمٞم  ُمن يمل اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م و و ي٤م 

اًمٕميييباب  ٟميييه ٟمحييين ٟمبييييد  ن ٟمخيييبج اًمٞمٝميييود ُمييين ومٚمّيييٓملمهلل صميييم ٓ ٟمّيييٛم   ٓ يميييام ىمٞميييل: 

  ؾمٛم  ضمٕمجٕم٦م وٓ  رى ـمحٜم٤م.

وي  اًموىميييوك سمج٤مٟمييي٥م اًم٘متييي٤م  ُمييي  اًمّيييٕموديلم ًمٚمٕميييباىمٞملم ُمييي  ومٚمٝميييلا  قمت٘ميييد  ن شمّييي

ٓ ٟمباع شمّويٖم٤ًم  شيموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم»خم٤مًمٗمته ًم٘موًمه قمٚمٞمه اًمّالهل ذم زُمن اًمٗمتن: 

ُم٘مْوٓهلًل وًمٕمٚمٜم٤م عٞمٕم٤ًم ُمن ال٤معين ٟمتليمب سم٠مٟميه عمي٤م وىمي  اًم٘متي٤م  سميلم قميكم وُمٕم٤مويي٦م 

ىمّميد ُمين يميل ُمين اًمٗمئتيلم وؿمت٤من سملم يلا اًم٘مت٤م  وسملم ُم٤م ىمد ي٘مي  اًمٞميوهل ُمين طمٞمي٨م  ن 
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يوُمئٍل يو آٟمتّم٤مر ًمدين ام قم  وضملهلل  ُم٤م اًمٞموهل ومال رء ُمن ذًمك ؾموى اليبص 

قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم صميبوة اًميْالد و راَيٞمٝم٤مهلل وُمي  ذًميك وميٜمٕمٚمم عٞمٕمي٤ًم سم٠مٟميه ىميد وضميد 

اقمت ًمييوا اًمٗمييبي٘ملمهلل  ¢ذم زُميين اًم٘متيي٤م  سمييلم قمييكم وُمٕم٤موييي٦م ٟميي٤مس ُميين  صييح٤مب اًمٜمْييي 

اعمّييٚمٛملم ي٘م٤مشمييل سمٕمْمييٝمم سمٕمْميي٤ًمهلل و طمييد ييي١مٓء إصييح٤مب  عميي٤مذا  ٕهنيي٤م ُمٕمبيميي٦م سمييلم

يمييي٤من ُمٕمتييي ًٓ وُمييي٤م اٟمْميييم  مم ضميييٞم  قميييكم  ٓ طمٞميييٜمام ىمتيييل قميييامر سمييين يييي٤مٍهلل ٕن ييييلا 

وييي  قمييامر شم٘متٚمييه »ىموًمييه:  ¢اًمّمييح٤مش اعمٕمتيي   ًمٚمٗمييبي٘ملم يميي٤من ىمييد ؾمييٛم  ُميين اًمٜمْييي 

ًمّيي٤مـم  ومٚمييام وىمي  قمييامر ىمتييٞمالً ُمين ضمييٞم  ُمٕم٤موييي٦م طمٞمٜمئيٍل ر ى اًمؼمييي٤من ا شاًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م

 وم٤مٟمْمم  مم قمكمهلل  ُم٤م ُمن ىمْل يمٞمف  ٟم٤م  ىم٤مشمل ُمّٚمٛملم ُم  قمكم 

 مم يٜم٤م يم٤من ظموك اًمّٚمف ُمن  ن يدظمٚموا ذم ُمٕم٤مر  شم٘م  سملم ُمّٚمٛملمهلل وظم٤مص٦م 

 ذا يم٤من إُميب يميام ييو اًمٞميوهل ًميٞمه ىمتي٤مًٓ ذم ؾميْٞمل امهلل و ٟميام ييو ذم ؾميْٞمل آٟمتّمي٤مر 

 ًمٚمامدة وًمٞمه ًمٚمدين.

 ( 00 : 43: 01/   452) اهلدى والنور / 

يٜميي٤م  سمٕميي  اإلظمييوة  يين يٜمتٛمييون  مم  يييل اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م يييبون ذم  اًمّيي١ما :

إطميداث إظمييػمة يييي ومبصي٦م إلٟمِميي٤مء دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م ًميٞمه اٟمتّميي٤مرًا ليي٤ميمم اًمٙموييي٧مهلل 

 ٟمام  ٟمِم٤مء دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م ذم اًمٙمويي٧مهلل وييم  ين  ّين اًمٔمين  يمهلل ومٝمٜمي٤م ييل  يوز 

 ؾميالُمٞم٦م قميغم ُميٜمٝم٩م اًمّيٚمف ىمت٤م  اًمٕمباىمٞملم إلظمباضمٝمم ُمن اًمٙموي٧م وإلٟمِمي٤مء دوًمي٦م 

 اًمّم٤مًم هلل يل  وز يلا ُمثالً  و يل  وز  م ذًمك 

 ٓ ٟم ا  ٟمٕمٞم  ذم إطمالهلهلل يل  قمدو اًمٕمدة  اًمِمٞم :
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 ٓ  دري. اًم٤ّمئل:

ُمي٤م شمييدريهلل ام اعمّيتٕم٤منر ييي٤م  ظميي يي١مٓء أن ومٙمييبوا  هل ىمْيل أن  يييلا  اًمِميٞم :

ن اؾميييييتٓم٤مقموا و رادوا  ن ؾمييييي١ما هلل صم٤مٟمٞمييييي٤ًم: ىمْيييييل أن يمييييي٤مٟموا يّيييييٓمٞمٕموا وُمييييي٤م ومٕمٚميييييوا وأ

 يٗمٕمٚموا 

 أن  ىمل اؾمتٓم٤مقم٦م وام  قمٚمم. اًم٤ّمئل:

وميي٢مذًا: يمٞمييف يٗمٙمييبونهلل ام اعمّييتٕم٤من ييي٤م   ظمييير ييي٤م  ظمييي اًمييديب يييلا  ُمييب  اًمِمييٞم :

قمجٞم٥م ضمدًارر ىمد ذيمبت ًمْٕم   ظمواٟمٜم٤م  ٟمه ذم سمٕم  إطم٤مدي٨م  ٟمه ذم زُمن اًمٗميتن 

٥ّم  يمثيبيم  هنيم قميغم يٙمون رضم٤م  ٓ قم٘مو   م  و قم٘مو م ي٤ْمء  ّْون  و  

رء وًمٞمّييييوا قمييييغم رءهلل ويييييلا ٟمحيييين ٟمٕمٜمييييي ُميييين   ُمث٤مًمٜميييي٤م ٟمحيييين اعمٚمتيييي ُملمهلل  ُميييي٤م 

قمّميي٤مي سمتٓمييبيم »أظمييبين ومحييدث قمييٜمٝمم وٓ طمييبجهلل ُمييثٚمام ي٘مييو  اعمثييل اًمّييوري: 

.  ُميييي٤م  ُمث٤مًمٜميييي٤م ٟمحيييين اعمٚمتيييي ُملم سم٤مًمنمييييع سمّيييي٥ْم  ٟمٜميييي٤م ٓ ٟمحّيييين شوقمّميييي٤مي دمٛمٕمٝمييييم

٤م  ييام  وًٓ وقمييغم َييوء ُمٕمبومتٜميي٤م ُمٕم٤مسيي٦م إُمييور قمييغم َييوء اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م سٝمٚمٜميي

ًمٚمواىم  صم٤مٟمٞم٤ًم شم٠مظملٟم٤م اًمٕمواـمف ُمبة ُم  ي١مٓء وُمبة ُم  ي١مٓءهلل ومٝم١مٓء اًميلين  ذت 

 ًميييييٞمٝمم يييييي٤م  ظميييييي ُمييييين ىمْيييييل  يييييين يمييييي٤من يييييي١مٓء  يمييييي٤مٟموا يٕمٞمِميييييون ذم دو  ىميييييد  ظميييييلت 

سمخواٟمٞم٘مٝمم ٓ يّتٓمٞمٕمون  ن يٛمٞمٚموا يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ي٤ّمرًاهلل ُم٤م اًملي ضميد أن طمتيى ومٙميبوا 

 وًم٦م ُمّٚمٛم٦م  ن ي٘مٞمٛموا د

 ُمػم ذم اًمٙموي٧م يدوم  اعمٚمٞمي٤مرات يميام ٟم٘ميب  ذم إظمْي٤مر  و اسبائيد ذم ؾميْٞمل  ن 

يٕمييييود  مم قمبؿمييييه  مم ُمٚمٙمييييههلل شمييييبى  ذا ُميييي٤م ؾمييييٛم  سم٠مٟمييييه يٜميييي٤م  ؿمييييْٞم٦ْم ٟم٤مؿمييييئ٦م ُمتحٛمّيييي٦م 
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ًمنؾمييييالهل يبيييييدون  ن ي٘مٞمٛمييييوا دوًميييي٦م اإلؾمييييالهل ُمٙميييي٤من دوًميييي٦م إُمييييباء ييييي١مٓءهلل ييييي١مٓء 

ُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من واًمٕميييباب ويميييل ؾميييٞمٙمون ييييم  و  ُمييين  ييي٤مر مهلل ًميييٞمه وم٘ميييال إ

اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ؾمييٞمٙموٟموا قمٚمييٞمٝممهلل أن وام  قمٚمييم و شمٕمجيي٥م اًمٜميي٤مس يمٞمييف يٗمٙمييبونر 

اًمِميييٚم٦م ييييلع واًمثٚمييي٦م اًم٘مٚمٞمٚمييي٦م  ذا  قمٚمٜمويييي٤م س ييي٦م ؾميييتٙمون دو  اعمّيييٚمٛملم واًمٙمٗمييي٤مر 

 عٕملم َديمهلل ومٙمٞمف يٗمٙمب ي١مٓء سم٢مىم٤مُم٦م دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م  يلا يمٚمه ٕهنم ُم٤م قمبوميوا 

 ٤مُم٦م اًمدوًم٦مهلل وٟمحن ٟمٚمخذ يديه ذم يمٚمٛمتلم: اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م.يدي اًمبؾمو  ذم  ىم

لَّ  َِذا ﴿و ظميييييػمًا:  ييييي ََ ْن  يُمْم َُمييييي ييييي ا ُِ ُٙمْم ٓ َي ييييي َّ ٞمُْٙمْم َ ٟمُٗم ِليَن ةَُمٜمُيييييوا قَمَٚمييييي ييييي ييييي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َيييييي

ومٜمّيي٠م  ام قميي  وضمييل  ن يٕمّمييٛمٜم٤م ُميين ذ اًمٗمييتن ُميي٤م فمٝمييب ُمٜمٝميي٤م  [135]الممئرر: :﴾اْيتَييَدْيُتمْ 

 وُم٤م سمٓمن.

 ( 00:  56: 03/   452/ ) اهلدى والنور 

 -سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمّييٕموديلم-يييل دمييوز ـم٤مقميي٦م وزم إُمييب ذم ىمتيي٤م  اًمٕمييباىمٞملم  اًمّيي١ما :

  هل ُم٤مذا يٕمٛمل اسٜمديهلل ُم٤م اعمٓمٚموب 

اسٜمدي  ُم٤م  ن يٙمون ُمتٓموقمي٤ًم و ُمي٤م  ن يٙميون ُمٙمبيي٤ًمهلل ومي٢مذا يمي٤من ُمتٓموقمي٤ًم  اًمِمٞم :

رص٤مصيي٦م  مم  ومٔمٜمييي  ٟمٙمييم  ظمييلشمم اسييوابهلل  ُميي٤م  ن يميي٤من ُمٙمبييي٤ًم ومٞمٜمْٖمييي  ن ٓ يوضمييه

 صدر ُمّٚمم و ٟمام  مم اًمٙم٤مومبين.

 يلا ُم٤م ىمْل إظمػمهلل وإظمػم ُم٤م يو.

 ( 01:  00: 44/   452) اهلدى والنور / 

إظميييػم ُميي٤م ضمييي٤مء ذم اًمّمييحٞم  صيييحٞم  اإلُميي٤مهل ُمّيييٚمم هلل يمٜميي٧م ىميييد ىميييب ت  اًمّيي١ما :
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: اًمٗمتٜمييي٦م ي٤ميٜمييي٤مهلل و ؿمييي٤مر طمٞمييي٨م يٓمٚمييي  ىميييبن اًمِميييٞمٓم٤من. و فمييين  هنييي٤م ضمٝمييي٦م ¢اًمبؾميييو  

 اعمنمب.

  فمن ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 ضمٝم٦م اعمنمب. اًم٤ّمئل:

 ُمٙم٦م شم٘مو . اًمِمٞم :

 ٓ. اًم٤ّمئل:

 ضمدة. اًمِمٞم :

 ُمن ضمٝم٦م اعمنمب. اًم٤ّمئل:

 اعمنمب ٟمٕمم. اًمِمٞم :

يٕمٜمييي: ي٘مييو  اًمٗمتٜميي٦م ي٤ميٜميي٤م و ؿميي٤مر  مم اعمنمييبهلل يٕمٜمييي: يييلع إطمييداث  اًمّيي٤مئل:

قمييين ذًميييكهلل وييييل آؾميييتٜمت٤مج سميييدٟمو  ىميييو :  ¢ٟمٕمٞمِميييٝم٤م يم٠مهنييي٤م ومتٜمييي٦مهلل وىميييد   ظميييؼم اًمٜمْيييي 

اعمٝمييدي اعمٜمتٔمييب وشمٙم٤مًميي٥م اًم٘مييوى اًمٙميي٤مومبة ُميي  اًم٘مييوى اًمٕمبسمٞميي٦م ُميين اًمّييٕمودي٦م سيييء 

واًمٕمباىمٞم٦م واإليباٟمٞم٦م وطمدثهلل ويمٚمٝم٤م دمتٛم  وشمٖم و اًمٙمٕم٦ْم ًموضمود ُمثيل ييلا اًمبضميل 

 ومٞمٝم٤مهلل  هل  ن يٜم٤م   ُمور  ظمبى ىمد حتدث 

 ش ٓ  ن اًمٗمتيي٦م ي٤ميٜميي٤م..  ًميي »ٓهلل يييلع ًمييٞمه  يي٤م قمالىميي٦م سمييام ضميي٤مءهلل طمييدي٨م:  اًمِمييٞم :

نمييبهلل ومييال ؿمييك  ن اعمييباد  يي٤م اًمٕمييبابهلل ويييي  يْميي٤ًم اعمييباد سم٤ملييدي٨م و ؿميي٤مر  مم اعم

اعمٕمييييبوك ذم صييييحٞم  اًمْخيييي٤مري: اًمٚمٝمييييم سميييي٤مر  ذم ؿميييي٤مُمٜم٤مهلل اًمٚمٝمييييم سميييي٤مر  ذم يٛمٜمٜميييي٤مهلل 
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و قم٤مدي٤م صمالصم٤ًمهلل صمم ىم٤م  ىم٤مئل: وذم ٟمجدٟم٤م ي٤م رؾمو  امهلل ىم٤م : يٜم٤م  اًمي ٓز  واًمٗميتنهلل 

٨م يتيييويم يمثيييػم ُمييين ويٜمييي٤م  خييييبج ىميييبن اًمِميييٞمٓم٤من. ومٜمجيييد اعميييليمورة ذم ييييلا اليييدي

اًمٜميي٤مس  ن اعم٘مّمييود  يي٤م يييي اًمييْالد اًمٜمجدييي٦م اًمّييٕمودي٦مهلل ويييلا ظمٓميي٠م وميي٤مطم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم 

ًمٚمبواي٤مت الديثٞم٦م اًمتي شمٍمح سم٠من اعم٘مّمود  ٤م يي اًمٕمبابهلل ذًمك  ٟمه يوضمد يٜمي٤م  

رواييي٦م  ظمييبى ذم يييلا الييدي٨م اًمييلي  وًمييه: اًمٚمٝمييم سميي٤مر  ًمٜميي٤م ذم ؿميي٤مُمٜم٤م.. ىميي٤مًموا: وذم 

ٔميي٦م إومم ويييي: وذم ٟمجييدٟم٤م. ذًمييك ٕن ٟمجييدًا ذم اًمٚمٖميي٦م قمباىمٜميي٤مهلل رواييي٦م ُمٗمٌيية ًمٚمٗم

اًمٕمبسمٞم٦م يو يمل ُمٙمي٤من ُمبشمٗمي  سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمٛمٙمي٤من اعميٜمخٗم هلل ومي٤مًمٕمباب سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمٛمديٜمي٦م 

يو ٟمجدهلل يٕمٜمي: ُمٙم٤من ُمبشمٗم هلل يلع اًمبواي٦م إومم اًمتي ٓ شمّٛم  ًمٜم٤م سم٠من ٟمٗمٌ ىميو  

 ًمٕمباب.وذم ٟمجدٟم٤م سمٜمجد اعمٕمبووم٦م اًمٞموهلهلل و ٟمام اًمٜمجد يٜم٤م يي ا اًم٤ّمئل:

روايييي٦م  ظميييبى ذم صيييحٞم  ُمّيييٚمم  ن رضميييالً ؾمييي٠م  اسمييين قمٛميييب قمييين ذسمييي٤مب ي٘مييي  قميييغم 

صموسمييييههلل ومٝمييييل يتييييٜمجه  وم٘ميييي٤م : ييييي٤م ُمٕمنميييي  يييييل اًمٕمييييبابر ُميييي٤م  ؾميييي٠مًمٙمم قميييين اًمّمييييٖمػمة 

 ٓ  ن اًمٗمتٜمي٦م ي٤ميٜمي٤مهلل  ٓ  ن اًمٗمتٜمي٦م »ي٘مو :  ¢و ريمْٙمم ًمٚمٙمْػمةهلل ؾمٛمٕم٧م رؾمو  ام 

وم٤مًمّمحٞم   ن يلع إطم٤مديي٨م ييي  شسمٞمدع  مم اًمٕمباب يوُمرش ي٤ميٜم٤م  ٓ  ن اًمٗمتٜم٦م ي٤ميٜم٤م

شمٜمّميي٥م قمييغم اًمٕمييبابهلل وًمٙميين ذًمييك ٓ يّمييدب قمٚمٞمٝميي٤م  سمييد اًمييديبهلل يٕمٜمييي: دائيياًم و سمييدًاهلل 

و ٟمام  ذا ىم٤مُم٧م ومتٜم٦م يٜمي٤م  وميال ؿميك  هني٤م ُمين قمٛميوهل ييلا اليدي٨مهلل ويٛمٙمين وال٤مًمي٦م 

يييلع  ن ٟمييدظمل ومتٜميي٦م اقمتييداء اًمٕمييباب قمييغم اًمٙموييي٧م يييو  و يييي ُميين اًمٗمييتن اًمتييي  ؿميي٤مر 

ييييلع إطم٤مديييي٨م اًمّميييحٞمح٦مهلل وظمت٤مُمييي٤ًم ييييلا ييييليمبين سميييام يمٜمييي٧م  ذم ¢ ًمٞمٝمييي٤م اًمبؾميييو 

ن ضمٚميي٥م اًمّييٕموديلم والييق  طمييق  ن ي٘ميي٤م :  ذيمبشمييه ذم سمٕميي   ضمييوسمتي  ٟمٜمييي  ىمييو : 

ضمٚميي٥م اًمّييٕموديلم  و الٙموُميي٦م اًمّييٕمودي٦م ًمٚمّمييٚمٞمْٞملم  مم سمالديييم وسم٤مظمتٞميي٤مريم يييو 
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تم ذ  يمييؼم ُميين اقمتييداء اًمٕمييباىمٞملم قمييغم اًمٙموييي٧مهلل يييلا ىمٚمتييه  يمثييب ُميين ُمييبةهلل وأن  ظميي

يييلع اسٚمّيي٦م  ييلع اًمٙمٚمٛميي٦مهلل وميي٠مىمو :  ن ضمٚميي٥م اًمّييٕموديلم  و الٙموُميي٦م اًمّييٕمودي٦ما 

ٕين ؾميي٠مىمو  يمٚمٛميي٦م ُمْمييٓمبًا  ًمٞمٝميي٤م ُميي  إؾمييف سمٞم٤مٟميي٤ًم ًمٚمح٘مٞم٘ميي٦مهلل يمييام  ن طميي ب اًمْٕميي٨م 

اًمٕمباىميييييي ٓ يٛمثيييييل اًمِميييييٕم٥م اًمٕمباىميييييي يميييييلًمك اًمدوًمييييي٦م اًمّيييييٕمودي٦م ٓ مثيييييل اًمِميييييٕم٥م 

ت٘موىهلل ومّٞم٤مؾم٦م اًمدو   و اًمّٕمودي سمٛمن ومٞمٝمم ُمن  يل اًمٕمٚمم واًمٗمْمل واًمّمالح واًم

الٙموُميي٤مت اًمٕمبسمٞميي٦م اًمٞمييوهل ٓ شمٚمت٘مييي ُميي  رهمْيي٤مت اًمِمييٕموب اعمّييٚمٛم٦مهلل وظمييل ُمثيي٤مًٓ ٓ 

خيتٚمف ومٞمه ُمِم٤مي  اًمّٕمودي٦م اًمٞموهل: اٟمتِم٤مر اًمتامصمٞمل واًمّمور ذم اًمدوائب الٙموُمٞم٦م 

اًمتي يلا آٟمتِم٤مر اًملي يٜم٤مذم دقموة اًمتوطمٞمدهلل ويٜم٤مذم ُمي٤م يمي٤من ي٘موًميه وٓ يي ا  ي٘موًميه 

ٞميييدهلل ومٝميييلا يمٚميييه يٛمثيييل  ن اًمدوًمييي٦م ذم يميييل اًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م ٓ مثيييل رضمييي٤م  اًمتوطم

ن اؾميييتجالب الٙموُمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م ًمٚمحٙموُمييي٤مت  ؿميييٕمو ٤مهلل وقميييغم ذًميييك وم٠مٟمييي٤م  ىميييو : 

اًمّمٚمٞمْٞم٦م ُم   ٟميه ش يّميدر ُمين اًمِميٕم٥م اًمّيٕمودي و ٟميام صيدر ُمين اًمدوًمي٦م اًمّيٕمودي٦م 

ن ُميييين ومٝمييييو ذ ُميييين اؾمييييتٞمالء اًمٕمييييباب قمييييغم اًمٙموييييي٧م و يْميييي٤ًم يييييلا آؾمييييتٞمالء ش يٙميييي

اًمِمييٕم٥م و ٟمييام ُميين اًمدوًميي٦م اًمتييي ٓ مثييل اًمِمييٕم٥مهلل اٟمٔمييبوا أن يمٞمييف: اًمِمييٕموب ذم 

ٟم٤مطمٞميي٦م واًمييدو  ذم ٟم٤مطمٞميي٦م  ظمييبىهلل ًمٙميين ُميي  يييلا  ىمييو : ُميي   ن ضمٚميي٥م اًمّمييٚمٞمْٞملم  مم 

اًمْالد اًمّٕمودي٦م ذ ُمن اقمتداء طم ب اًمْٕم٨م قمغم اًمٙموي٧م ومٝملا آقمتداء ُمن صمامرع 

غم اًمٙموييي٧م يييي اًمّيي٥ْم ذم ضمٚميي٥م ذًمييك اسٚميي٥مهلل  ي: اقمتييداء الٙموُميي٦م اًمٕمباىمٞميي٦م قميي

يلع اعمّمٞم٦ْم اًمٙمؼمىهلل ويي آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر وضمٚميْٝمم  مم سميالد اإلؾميالهلهلل ويمٜمي٧م 

 ىمبب يلع ال٘مٞم٘م٦م سمٛمثل قمبش ىمديمهلل ىم٤م  ال٤مئال ًمٚموشمد: ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن 

 يدىمٜمي.
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 ( 01:  01: 29/   452) اهلدى والنور / 

وي ُم  اًمّيٕمودي ُمين اعمٜمتٛميلم سم٤مًمٜم٦ّْم يل  وز ًمٚمّٕمودي  و ُمن يٜمٓم اًم١ّما :

ُمٕمه  ن ذم اًم٘مت٤م   ن ي٘متٚموا إُمبيٙميي  و يٙميون ُمٕم٤مييد ذم ُمٜم ًمي٦م اعمٕم٤مييد ٓ  يوز 

 ىمتٚمه 

 يمٞمف ٕن يلع َٞمٕم٧م اعموَ  ىمٚمٞملهلل طمدد يمالُمك. اًمِمٞم :

ييييييل  يييييوز ًمٚمّيييييٕمودي  و ُمييييين يٜمْميييييم ُمٕميييييه ُمييييين اعمّيييييٚمٛملم اعمٍميييييي  اًمّييييي٤مئل:

 ُمن إُمبيٙم٤من واًمّوري وهمػمع  ن يِمٝمبوا ؾمالطمٝمم ًم٘متل اًمٙمٗم٤مر 

 همدرًا  هل  قمالٟم٤ًم  اًمِمٞم :

 همدرًاهلل ٕن  قمالٟم٤ًم ُم٤م يٛمٙمن. اًم٤ّمئل:

 ٓ ُم٤م  وزهلل ُم٤م  وز. اًمِمٞم :

 ٕٟمه ُمٕم٤ميد قمغم  ؾم٤مس ي٤م ؿمٞم   اًم٤ّمئل:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 طمتى وًمو يم٤من  صمٜم٤مء اعمٕمبيم٦م  اًم٤ّمئل:

 ُم٤م  وزهلل ًملًمك  ىمو : همدرًا  هل  قمالٟم٤ًم. اًمِمٞم :

 سم٤مًمٜم٦ّْم ... اًم٤ّمئل:

ٓهلل ٕن يلا ُم٤م يٕمٓمي ٟمٍمهلل ي٘متل مخ٦ّم قمنمة قمنميين ُم٤مئي٦م  ًميف  ًميوك  ِمٞم :اًم

 يل يلا خيبضمٝمم ُمن سمالد اإلؾمالهل 
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سمييي٤مًمٕمٙمه ؾميييوك يٕمٞميييد اًمتييي٤مري  ٟمٗمّيييه يميييام ي٘مييي٤م  آٟمتٗم٤مَييي٦م اًمٗمٚمّيييٓمٞمٜمٞم٦م ي٘متٚميييون 

ُمين اعمّيٚمٛملمهلل شم٘مبيْي٤ًمهلل ومٝميلا  ن هميدر سمي٠مُمبيٙمي  هللقمنمية هللهيودي٤ًم ومٞم٘متل ُم٘م٤مسمٚم٦م مخ٦ّم

 سم٤مًمٕمنمات وسم٤معمئ٤متهلل ومال  وز.واطمد ومّٞم٘متل ُمّٚمٛمون 

 ( 01:  09: 58/   452) اهلدى والنور / 

سم٤مًمٜمّييي٦ْم ييييل  يييوز ًمٕمييي٤مش سمييي٤مرز ُموضميييود ذم اًمّيييٕمودي٦م  ن يٚمجييي٠م  مم  ن  اًمّييي١ما :

يٗمتي سمخالك ُم٤م يٕمت٘مدهلل ظمِمٞم٦م وىموع ومتٜم٦م ُم٤ما ٕٟمه ًميو  ومتيى سمخيالك ُمي٤م شمْٜمتيه طمٙموُمي٦م 

وىميييد يٜمٓمٗميييرش ٟميييور اًميييدقموة اعمٛمٚمٙمييي٦م ًموىمٕمييي٧م ومتٜمييي٦م سميييلم الٙموُمييي٦م وسميييلم  ييييل اًميييدينهلل 

 سم٥ّْم يلع اًمٗمتٜم٦مهلل ومٞمٚمج٠م  مم اًمٗمتوى سمخالك ُم٤م يٕمت٘مد.

ام  قمٚميييمهلل ييييو واضمتٝمييي٤مدعهلل ييييلع ُمّييي٤مئل ؿمخّميييٞم٦م ٓ يٛمٙمييين  ن شمٜمْميييْال  اًمِميييٞم :

ُميين ر ى ُمييٜمٙمم ُمٜمٙمييبًا ومٚمٞمٖمييػمع سمٞمييدع.. »سم٘مواقمييدهلل ٕٟمييه يمييام شمٕمٚمييم ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل: 

ٜمي٤م يمام ومٕمٚميوا اًمٞميوهل ذم  ُمي٤م يم. يملًمك طمتى ي٘مو : ومْ٘مٚمْه وذًمك  َٕمف اإليامن ش ًم 

ذم صددع ؾموهموا وضموزوا يلع اًمٗمتٜم٦م اًمٙمؼمى سمٔمٜمٝمم دومٕم٤ًم ًمٚمٛمٗمّيدة اًمتيي ييي  يميؼم 

ُمٜمٝم٤مهلل وم٠مٟمي٧م قميدت أن  مم ٟمٗميه اًمّي١ما هلل ًمٙمين ُمّميٖمبًاهلل اًمْحي٨م يمي٤من ذم دوًمي٦م ُمي  

دوًم٦مهلل أن ومبد ُم  دوًم٦مهلل اسواب يو ٟمٗمّههلل وييو  ٟميه شم٘ميديبع سموىميوع اًمٗمتٜمي٦م اًمٙميؼمى 

هل خمٓميييرشهلل ٟمحييين ٟم٘ميييو : اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل  ن اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه يييي٤م شميييبى ُمّميييٞم٥م  

اًمّييالهل هنييى قميين ا ييبوج قمييغم اليي٤ميمم اعمّييٚمم ًمٙمٜمييه  سميي٤مح ا ييبوج  ذا ر وا يمٗمييبًا 

س يي٤ًم سمواطميي٤ًمهلل وميي٢مذا ش يٙميين ذًمييك ٓ  ييوز ا ييبوجهلل ًمٙميين يييل ُمٕمٜمييى ذًمييك  ٟمييه ٓ 

ٟمٗمٕميييل  يييوز ـمٚمييي٥م اليييقهلل  ذًا ُمييي٤مت إُميييب سمييي٤معمٕمبوك واًمٜمٝميييي قمييين اعمٜمٙميييبهلل وُمييي٤مذا 

ن  طمٞمٜملا  سم٘موًمه قمٚمٞمه اًمّالهل:  ومْمل اسٝمي٤مد يمٚمٛمي٦م طميق قمٜميد  ُمي٤مهل ضمي٤مئبهلل ومي٢مذا ىمٚمٜمي٤م: 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

57 

ومييالن  ومتييى سمخييالك ُميي٤م يٕمت٘مييد ظمِمييٞم٦م  ن شم٘ميي  ومتٜميي٦م  يمييؼم ُميين يييلع اًمٗمتٜميي٦م يييلا يٕمييود سمٞمٜمييه 

وسمييلم رسمييههلل ييي٤م شمييبى شمّمييورع يميي٤من  وًٓ صييحٞمح٤ًمهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ش يٙميين يٜميي٤م  ًمٚمييٜمٗمه يييوىهلل 

ن ييلا اًمتّميور ظمٞمي٤مزم يميام ذطمٜمي٤مع ةٟمٗمي٤ًمهلل سم٤مًمٜمّي٦ْم   ىميو : ومٝملا سمٞمٜمه وسملم رسمههلل  ُم٤م  ٟمي٤م 

ًمتّمور اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م  ٟمه ضمٚمي٥م اًمّميٚمٞمْٞملم  مم سميالد اعمّيٚمٛملم واًميلين ٓ يٛمٙمين 

 ظمييباضمٝمم  ٓ سمجٝمييد  يمييؼم  يي٤م ًمييو اؾمييتومم اًمٕمييباىمٞملم قمٚمييٞمٝممهلل يييلع ييييهلل ًمٙميين  ٟميي٧م 

ف إُمييب سميي٤مر  ام ومٞمييك زورت اعمثيي٤م هلل ويييو ضميي ء  يي٤م ؾمييْق ُميين اًمٙمييالهلهلل وٓ خيتٚميي

  سمدًا.

 )اٟم٘مٓم٤مع(

 ٟمه ؾمٞمّمْ  إُمب يٜمي٤م  يميام ييو اًمِمي٠من ذم آٟمتٗم٤مَي٦مهلل ي٘متيل يمي٤مومب ومٞم٘متيل  اًمِمٞم :

 ُم٘م٤مسمٚمه قمنمات اعمّٚمٛملمهلل ؾمٛمٕم٧م يلا اًمٙمالهل 

 ... ُمداظمٚم٦م:

ىمٚمٜم٤م يلاهلل وىمٚم٧م  ٟم٤م سمٕم٤ْمرة: ي٘متل هيودي ومٞم٘متل ُم٘م٤مسمٚمه قمنمة يو ؿمو ىم٤م   اًمِمٞم :

ٟم٤م: ي٘م٤مسمل ىمتل اعمّٚمٛملم ًمبضميل ُمين اًمٞمٝميود : ُم٤مئ٦مهلل ؿم٤ميف وم٠مٟم٤م ُم٤م طمْٞم٧م ذًمكهلل ىمٚم٧م  

ي٘متييل ُميين اعمّييٚمٛملم قمنمييةهلل ومٝمييو صمٜمييى قمييكم وىميي٤م : ٓهلل سمييل وُم٤مئيي٦مهلل  ييين يمٜميي٧م  ٟميي٧م  

وم٤مٔن شمّمور  ٟمك  ٟم٧م ذم اسٞم  اًمّيٕموديهلل ييلا اًميلي ي٘م٤مشميل ُمي  إُمبيٙمي٤من َيد 

اعمّيييييٚمٛملم اًمٕميييييباىمٞملم.. ًم هلل وم٠مٟمييييي٧م ىمتٚمييييي٧م  ُمبيٙميييييي  ُم٤مُميييييكهلل  ُمييييي٤م  ذا يمييييي٤من وراء  

 ٧م ًمن شمٜمٙمِمف ومٞمام سمٕمد وم٤مٟمٙمِمٗم٧مهلل ًمٙمن  ٟم

 ؾم٠مٟمٙمِمف. ُمداظمٚم٦م:
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ومّييت٘متل  ٟميي٧م وٟميي٤مس ُمٕمييك ةظمييبونهلل ومٚمييلًمك اإلٟمّيي٤من ٓسمييد يٙمييون يٗمٙمييب  اًمِمييٞم :

شمٗمٙمييػم صييحٞم  عمٕم٤مضمٚميي٦م إُمييور اًمتييي يييي همييػم ـمْٞمٕمٞميي٦مهلل ًمييلًمك ىمٚميي٧م: همييدرًا  هل قمٚمٜميي٤ًمهلل 

 قمٚمٜم٤ًم  ٥م ال٘مٞم٘م٦م ًمٙمن ُم  إؾمف:

رشمواااارشءت  اااترشحسااا  ترشح ااات رش

 

 

 

رشمو ااالرشحرشح اات رشنااالرش  اات   

رشارشءاات ت رشء  ااترشضااترشح اات ممواا 

رش

رش اا  يفرشررش قاات رشتمو ااالرشحءاا 

يٜمْٖميييييييي قميييييييغم اًمِميييييييٕموب اعمّيييييييٚمٛم٦م  هنيييييييم يثيييييييوروا قميييييييغم يييييييي١مٓء إُميييييييبيٙمٞملم رش

 واًمؼميٓم٤مٟمٞملمهلل ًمٙمن يل يٜم٤م  ؿمٕموب شمّتٓمٞم   ن شمثور:

رشمواااارشءت  اااترشحسااا  ترشح ااات رش

 

 

 

رشمو ااالرشحرشح اات رشنااالرش  اات   

  ظموة اإليامن وأن ُم  ضمٚم٦ّم صم٤مٟمٞم٦م. 

 ( 74:  44: 10/   154) اهلدى والنور / 

ٟم٠مُمييل ُميين ؿمييٞمخٜم٤م  ن يتٗمْمييل قمٚمٞمٜميي٤م سم٤مإلضم٤مسميي٦م قمييغم ؾميي١ما  يٓمبطمييه سمٕميي   اًمّيي١ما :

 ظموشمٜمييي٤م ُمييين ـمٚمْييي٦م اًمٕمٚميييمهلل وييييو: ًميييو شمّميييورشمم  ٟمٙميييم شمٕمٞمِميييون ذم ييييلع إطميييوا  ذم 

اًمّييٕمودي٦مهلل وطميي٤مًمٙمم يمحيي٤م  اسميين سميي٤مز ُمييثالًهلل ومٝمييل ؾمييتتٖمػم ومتييوايمم قمييام يييي قمٚمٞمييه أن 

 لج٤مز وضم ايمم ام ظمػم سم٤مًمٜم٦ّْم ًموضمود إضم٤مٟم٥م ذم  رايض ا

ٓ يٙمييييون يييييلا اًمّيييي١ما  ُمييييين وطمييييي اًمّيييي٤مقم٦مهلل إرض ُمّييييٙموٟم٦م يٕمٜمييييييهلل  اًمِمييييٞم :

ال٘مٞم٘ميي٦م  ن ُمثييل يييلا اًمّيي١ما  ورد قمييكم ذم سمٕميي  اعمجيي٤مًمه ُمٜمييل سمٕميي  إؾميي٤مسمٞم هلل 

ٕٟمٜم٤م يمٜم٤م ذم ضمٚم٦ّم ويم٤من ال٤معون ومٞمٝم٤م ُم  إؾمف  ذا ص  اًمتٕمْػم ًمٖم٦م ُمتٕميبىملمهلل 

٦م اًمنمييييقمٞم٦م  ن اؾمييييتحال  صييييداهل طمّييييلم وضمييييبى ٟم٘ميييي٤مش يمثييييػم ًمٜم٘مييييٜمٕمٝمم ُميييين اًمٜم٤مطمٞميييي
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ًمٚمٙموييي٧م ًمييٞمه ُمنمييوقم٤ًمهلل وضمييبى سمحيي٨م ـمويييل ذم يييلا اًمّمييددهلل ويميي٤من  يي٤م ضميي٤مء ذم 

يمالُمييي  ٟمٜمييي ىمٚميي٧م:  ن يييلا آقمتييداء اًمزييء واعمخيي٤مًمف ًمٚمنمييع يميي٤من ُميين ةصميي٤مرع ومييتن 

 وُمٗم٤مؾمد يمثػمة ويمثػمة ضمدًاهلل  ٟم٤م  ىمدهل أن ا الص٦م:

و ن ييييييييلا آؾمتٜمّمييييييي٤مر  ُمٜمٝمييييييي٤م:  ن الٙموُمييييييي٦م اًمّيييييييٕمودي٦م اؾمتٜمٍميييييييت سم٤مًمٙمٗمييييييي٤مرهلل

اعمخييي٤مًمف ًمٚمنميييع ييييو ُمييين ةصمييي٤مر ذًميييك آقمتيييداء اًمْييي٤مهمي ُمييين صيييداهل قميييغم اًمٙمويييي٧مهلل 

وٟم قمييي٧م ذم شمٚميييك اسٚمّييي٦م  مم ُمثيييل قميييبش ىميييديم وعٞميييل وُمٜم٤مؾمييي٥م ًمٚمتٛمثٞميييل سميييه  ٓ 

 ويو ىمو م: ىم٤م  ال٤مئال ًمٚموشمد ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن يدىمٜمي.

ٓمي٠مت وظم٤مًمٗمي٧م وم٤مؾمتٖمبب سمٕم  الي٤معين شمٍمي ي سمي٠من اًمدوًمي٦م اًمّيٕمودي٦م  ظم

اًمٍمييي  اًم٘م٤مقمييدة اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي وَييٕمٝم٤م اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل اًمييلي يمييام وصييٗمه 

نِ ﴿ام ذم اًم٘مبةن سم٘موًمه:  ُق قمَي
ٌي يُيوطَمى * اْ َيَوى  َوَُم٤م َيٜمْٓمِ َّٓ َوطمْي َو  ِ -3]الرنجم:﴾ ِْن يُي

وًمٞمّييي٧م ىم٤مقميييدة وم٘مٝمٞمييي٦م يٛمٙمييين  ن شمٙميييون ىم٤مقميييدة ُمليْٞمييي٦م قمٜميييد سمٕمْميييٝممهلل وخم٤مًمٗمييي٦م  [4

ٝميييي٤مءهلل يييييلع اًم٘م٤مقمييييدة  ٟمييييام يييييي ُميييين وَيييي  اًمبؾمييييو  قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل ٔظمييييبين ُميييين اًمٗم٘م

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم »يمييام ذم صييحٞم  ُمّييٚمم:  ¢وشمنميييٕم٤ًم قميين ام قميي  وضمييلهلل ويييو ىموًمييه 

 ٟميييي٤م ٓ »وذم الييييدي٨م أظمييييب اًمييييلي رواع اليييي٤ميمم ذم اعمّييييتدر  سمٚمٗميييي :  شسمٛمنميييي 

اًمِميي٤ميد سمٕمييد  ن  ومْميي٧م ذم سمٞميي٤من ظمٓميي٠م يمييل ُميين  شٟمّييتٕملم سم٤معمنميييملم قمييغم اعمنميييملم

ًمييييييدوًمتلم اًمدوًميييييي٦م اًم٤ْمهمٞميييييي٦م واًمدوًميييييي٦م اعمخ٤مًمٗميييييي٦م ًمييييييٜمذ الييييييدي٨مهلل سمييييييدى ٕطمييييييديم ا

وص٤مرطمته وم٘م٤م : يلا اًم١ّما  اًملي ؾمٛمٕمتٛموع ةٟمٗم٤ًمهلل يٕمٜمي:  ٟم٧م يي٤م ؿميٞم  ًميو يمٜمي٧م ذم 

 اًمّٕمودي٦م يمٜم٧م شم٘مو  يلا اًمٙمالهل 

يمييي٠من اًمٜمييي٤مس اًمٞميييوهل ُمييي  إؾميييف اًمِميييديد ش يْيييق قمٜميييديم طمّييين فمييين سم٠مييييل اًمٕمٚميييم 
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٤ملق ش يْيق ومييٞمٝمم ُمثيل ييلا اًمٔميينهلل وًميلًمك يميي٤من و هنيم ىميد يوضمييد وميٞمٝمم ُمين يّمييدع سمي

يلا اًم١ّما  ص٤مدرًا ُمن ُمثل اٟمتٗم٤مء يلا اًمٔمنهلل ىم٤م : ومٚمو  ٟمك يمٜم٧م ذم اًمّيٕمودي٦م ييل 

 يمٜم٧م دمٞم٥م  لا اسواب 

ىمٚميي٧م سمٙمييل ساطميي٦م وسمٙمييل سمّيي٤مـم٦م:  ٟميي٤م وام ٓ  ُمٚمييك  ٓ ٟمٗمزييهلل وىمٚمييوب اًمٕمْيي٤مد 

 قمييي  وضميييل  ن ٓ سميييلم  صيييْٕملم ُمييين  صييي٤مسم  اًميييبمحن ي٘مٚمْٝمييي٤م يمٞميييف يِمييي٤مءهلل وٟمّييي٠م  ام

يْتٚمٞمٜميي٤مهلل و ذا اسمتالٟميي٤م  ن يّمييؼمٟم٤مهلل وم٠مٟميي٤م ٓ  دري وٓ  طمٙمييم سم٤مًمٖمٞميي٥مهلل ًمٙميين فمٜمييي  ين ٓ 

 ضمييد ذم ٟمٗمزيي طم٤مًمٞميي٤ًم وٓ ومييٞمام ُم٣ميي ُميين سمٕميي  اًمتجيي٤مرب واًمييْالوى اًمتييي وىمٕميي٧م 

ومٞمٝميي٤م ُميي٤م  ضمييد ٓ ومييٞمام ُم٣ميي وٓ ومييٞمام  ٟميي٤م ومٞمييه أن ُميي٤م  ٕمٚمٜمييي  شمييبدد ذم اإلضم٤مسميي٦م قميين 

ُميي٤م شمّييٛمٕمه م٤مُميي٤ًمهلل وأن قمٗمييوًا ىمْييل أن ذيمييبت ذم ذًمييك  ؾميي١ماًمك  ٟمٜمييي ٟمٕمييم ؾميي٠مىمو 

اعمجٚمه سم٠مٟمٜمي ىمد سمٚمٞم٧م سمٜمحو يلا اًملي شمٗمؽمَيه  ٟمي٧م وميٞمام  ذا اسمتٚمٞمي٧م وميامذا يٙميون 

 ُموىمٗمي 

وم٘مٚمييي٧م: سمييي٠من اًمْٕمثٞميييلم يٜمييي٤م  ذم ؾميييوري٤م اؾميييتدقموٟم٤م ُميييبات ويميييبات واؾميييتٜمٓم٤مىم٤مت 

ٙميييي٤مهل واؾمييييتجواسم٤متهلل يميييي٤من ُمٜمٝميييي٤م ذم سمٕميييي  إييييي٤مهل  ٟمٜمييييي ؾميييي٠مًموين: ُميييي٤مذا شم٘مييييو  سم٤مل

اًم٘مييي٤مئٛملم أن قميييغم الٙميييمهلل يٕمٜميييي: اًمْٕمثٞميييلم ُمييين الييي٤ميمم اًميييبئٞمه واًميييوزراء وُمييين 

دوهنييمهلل وم٘مٚميي٧م ذم اسييواب: ٓ  قمييبومٝممهلل ىميي٤م : ـمٞميي٥م ُميي٤مذا شم٘مييو  ذم الٙمييم اًم٘ميي٤مئم 

أن يٕمٜمييي: طمٙمييم اًمْٕميي٨م يييل شم١ميييدع  ىمٚميي٧م: ٓهلل ىميي٤م : عميي٤مذا  ىمٚميي٧م: ٕٟمييه خميي٤مًمف 

ذم اًمِميي٤مهلا ٕٟمييه ًمييٞمه ذم  ًمنؾمييالهلهلل وُميين يٜميي٤م   مم ؾمييجن يِييب سمييه اعمثييل يٜميي٤م 

ؾمييييجن اًم٘مٚمٕميييي٦م ذم ٟمٗمييييه اًمٕم٤مصييييٛم٦مهلل و ٟمييييام ذم طمييييدود اًمٕمييييباب ذم اعمٜمٓم٘ميييي٦م اؾمييييٛمٝم٤م 

الّٙم٦مهلل ويم٤من يلا اًمّجن  ٤م سمٜم٤مع ويو ُمن ُمٜم٤مىم٥م قمْد اًمٜم٤مس ييلا اًميلي قميبومتم 
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ٟمٗم٤مىمه وعرع ذم اًمٕم٤مش اإلؾمالُميهلل ؾمجن يٛمٙمن يٙمون ارشمٗمي٤مع اًمّي٘مف ٟمحيو قمنمية 

ٞميييه شمدومئييي٦م وٓ ومٞميييه  ي رءهلل واًمٜميييور ُمٕمٚميييق يٜمييي٤م  ذم  ُمتييي٤مرهلل وذم اًمِميييت٤مء اًمْييي٤مرد ٓ وم

اًمّييي٘مف وميييوبهلل وذم ىمّمييي٦م ٓ  قمٞميييد أن ذيمبيييي٤م ًمٜمٕميييود  مم مييي٤مهل اسيييواب قمييين ييييلا 

اًم١ّما هلل وم٠مٟم٤م ىمٚم٧م ًمٚمّي٤مئل اعمِمي٤مر  ًمٞميه ةٟمٗمي٤ًمهلل و قمٚميق أن قميغم ييلا اًمّي١ما هلل  ٟميه ذم 

تٕم٤مٟم٦م فمٜمي  ٟمٜمي ًميو اؾميتدقمٞم٧م سمٕميد ييلا اسيواب اًمٍميي  اًميلي  ديين ام سميه  ن آؾمي

سم٤مًمٙمٗميي٤مر ظم٤مصيي٦م إُمييبيٙمٞملم واًمبَيي٤م سمييدظمو م سمييالد اإلؾمييالهل اؾمتٜمّميي٤مرًا  ييم قمييغم 

اًمْيييييي٤مهمي يييييييلا خميييييي٤مًمف ًمٚمنمييييييعهلل  ذا ومبَييييييٜم٤م  هنييييييم اؾمييييييتدقموين واؾمييييييتجوسموين ذم 

اعمخ٤مسمبات اًمّٕمودي٦م وم٠مٟمي٤م ييلع زيي٤مدة أن سمٛمٜم٤مؾمي٦ْم اًمّي١ما هلل  ىميو : وم٠مٟمي٤م ٓ  فمين ذم 

ُميين اعمخيي٤مسمبات اًمّييوريلم ومييال  ىمييل  اعمخيي٤مسمبات اًمّييٕموديلم  ٓ  ن ش يٙموٟمييوا ظمييػماً 

 هنم ؾموك ٓ يٙموٟمون ذًا ُميٜمٝممهلل و ذا يمي٤من إُميب يميلًمك ومٛميام  ظمِميى ظم٤مصي٦م وىميد 

ىمٚمييي٧م ذم شمٚميييك اسٚمّييي٦م وىميييد سمٚمٖمييي٧م ُمييين اًمٙميييؼم قمتٞمييي٤ًمهلل  ذا يمٜمييي٧م و ٟمييي٤م ذم قمييي  اًمِمييي٤ْمب 

 ضمْيي٧م اسييواب اًمييلي خييي٤مًمف اليي ب اًمٙميي٤مومبهلل وىمٚميي٧م:  ٟميي٤م ٓ  ؤيييدع ٕٟمييه خييي٤مًمف 

بات ُم٤مذا ؾمٞمٕمٛمٚموا ُم  اًمِمٞم٦ْم  ؾمٞمّجٜموع ذم  يمثب ُمن ذًميكهلل اإلؾمالهلهلل  شمبى اعمخ٤مسم

 ُم٤م ومٞمه  يمثب ُمن ذًمكهلل ومٔمٜمي  ن اسواب ؾمٞمٙمون يلا اًملي شمّٛمٕموٟمه دائاًم  سمدًا.

سمٕم  اًمٜمي٤مس ي٘موًميوا:  ُمي٤م ختِميى  ن يٙميون ضمواسميك ييلا ؾمي٤ًْْم عمٜمٕميك ُمين الي٩م 

الصميلم واًمٕمٛمبة  وم٠مٟم٤م  ىمو : الٛمد م طمججٜم٤م  وًٓ طمج٦م اإلؾميالهلهلل وطمججٜمي٤م ٟمحيو صم

طمج٦م شم٘مبسم٤ًم  مم امهلل واقمتٛمبٟم٤م ُم٤م ؿم٤مء ام ُمن اًمٕمٛمبهلل ورسمام ُمي٤م  دري  ؾميتٓمٞم   ين ًميو 

ومتح٧م زم  سمواب ال٩م واًمٕمٛمبة  ؾمتٓمٞم  سمام سم٘مي ُمين ىميوة  ن  قمٞميدي٤مهلل ومي٢مذا ُمٜمٕميوين 

ُميين اليي٩م واًمٕمٛمييبة  ىمييو  سمٚمّيي٤من اليي٤م  وٓ  ىمييو  سمٚمّيي٤من اًم٘ميي٤م :  ٟميي٧م ُمّييٙمب و ٟميي٤م 
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 ُمْٓمل. 

  ظملت اسواب 

يل يّم   ن ي٘م٤م  ُمن  قمٜمدي ُمٚمحقهلل  رضمو  ن دمٞمْوٟم٤م قمٚمٞمه:ٕممهلل ًمٙمن ٟم اًم٤ّمئل:

سم٤مب طمّن اًمٔمن سم٤مًمِمٞم  اسمن سم٤مز  ٟمه  ومتى ُم٤م  ومت٤مع ؾميدًا ًمْي٤مب اًمٗمتٜمي٦م  و قمين دًمٞميل ىمي٤مهل 

 قمٜمدع وم٤مىمتٜم  سمههلل وسمخ٤مص٦م  ٟمه ُمٕمبوك سم٤مًمٕمٚمم واًمت٘موى وٓ ٟم يمي قمغم ام 

ٟمِميييٝمد  يييم  وًٓ  ٓ يٛمٙمييين  ن ٟم٘ميييو  ذم ُمثيييل اًمِميييٞم  و ُمث٤مًميييه ُمييين اًميييلين اًمِميييٞم :

سميي٤مًمٕمٚمم اًمٜميي٤موم  وصم٤مٟمٞميي٤ًم سم٤مًمٕمٛمييل اًمّميي٤مًم   ٓ  ن يٙمييون  طمييد إُمييبينهلل ٓ يٛمٙميين  ٓ  ن 

يٙمون  طمد إُمبينهلل ًمٙمن:  ٟم٤م  رى  ٟمه ٓ يٛمٙمن  ن يٙمون يٜم٤م  دًمٞمل صواب يّوغ 

يلا اًمواىمي  اعمي١مش وييو اًمّيامح ًميدظمو  اًمّميٚمٞمْٞملم سمٛمختٚميف  ضمٜم٤مؾميٝمم قميغم يمثيبة 

الهلهلل ٓ  ىميو  سمي٠مرظمذ إصميامن سميل سميدون  ي صمٛمينهلل سميل قمدديم وقُمدديم ًمْالد اإلؾمي

سمثٛمن يدوم   م سمد   ن ييدومٕموع ييمهلل ٓ يٛمٙمين  ن يوضميد يٜمي٤م  دًمٞميلهلل وٟمحين ؾميٛمٕمٜم٤م 

ومييٞمام ىمب ٟميي٤م وومييٞمام ٟمٛمييى  ًمٞمٜميي٤م  دًميي٦م يتٙمئييون قمٚمٞمٝميي٤م ويٕمتٛمييدون قمٚمٞمٝميي٤مهلل  ٟميي٤م  ؾمييتٖمبب  ن 

شمّمييييدر ُميييين سمٕميييي  ييييي١مٓء اعمِميييي٤مي هلل ومٞمٖمٚميييي٥م قمييييغم فمٜمييييي  هنيييي٤م ُمٗمبوَيييي٦م قمٚمييييٞمٝمم  و 

٘م٦م  يييمهلل وييييم ٓ ييييديٜمون ام  ييي٤مهلل ٕهنييي٤م ذم ال٘مٞم٘مييي٦م ـم٤مًمييي٥م اًمٕمٚميييم اًميييلي رزب ُمٚمّمييي

ُمين »رء ُمن اًمٗم٘مه اًملي  ؿمي٤مر  ًمٞميه اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل ذم اليدي٨م اعمٕميبوك: 

ٓ يٛمٙمييين  ن ي٘ميييو  ُمثيييل ييييلا آؾميييتدٓ هلل ُميييثالً:  شييييبد ام سميييه ظميييػمًا يٗم٘ميييه ذم اًميييدين

اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل اؾميييتٕم٤من سمٕمْميييٝمم يييي٠ميت سميييدًمٞمل قميييغم ييييلا اًمواىمييي  إؾميييٞمف  ن 

سمدًمٞمل ظمبي٧م ظمْػم طمٞمٜمام ي٤مضمب ُمن ُمٙم٦م  مم اعمديٜم٦مهلل ًمٞمد  اًمبؾمو  وص٤مطمْه قمغم 

اًمٓمبب اًمتي شمْمل اعمنميملم قمٜمٝمامهلل يلا دًمٞميل اًمبؾميو  اؾميتٕم٤من سمٛمنمي  ًمٞمدًميه قميغم 
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اًمٓمبيقهلل وىمه قمغم ذًمك ؾم٤مئب إدًم٦م يمٚمٝم٤مهلل واس٤مُم  ذم  هن٤م ٓ شمّمٚم  دًمٞمالً يو ُم٤م 

 ن اليييوادث اس ئٞمييي٦م اًمتيييي يّيييتد  اعمّيييوهمون سٚمييي٥م اًمٙمٗمييي٤مر  يييي٠ميتهلل وييييو ىميييوزم:

اًمّمييٚمٞمْٞملم  مم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م يييي ضم ئٞميي٤مت يمٚمٝميي٤م شمييدور طمييو  اؾمتٜمّميي٤مر اًمبؾمييو  

اًم٘مييوي سم٤معمنميي  اًمْمييٕمٞمف سم٤مًمٜمّيي٦ْم  ًمٞمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل ىمييوة ُم٤مدييي٦مهلل اًمبؾمييو   ىمييوى ذم 

ًمييلين اؾمييتٕم٤من يييلع اًم٘مييوة ومْمييالً قميين اًم٘مييوة اإليامٟمٞميي٦م اًمتييي يييي ُمٕمٚموُميي٦م قمٜمييد اًمٙمٗميي٤مر ا

 م اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّيالهل ذم شمٚميك اليوادث اس ئٞمي٦مهلل  ُمي٤م إُميب أن ومٞمختٚميف يميل 

آظميتالكهلل  ن آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙميي٤من وطميديم  ٟمييام ييو ُمين سميي٤مب اؾميتٕم٤مٟم٦م اًمْمييٕمٞمف 

سميي٤مًم٘مويهلل واًمييلي وىميي  ذم شمٚمييك اس ئٞميي٤مت يييو ُميين سميي٤مب اؾمييتٕم٤مٟم٦م اًم٘مييوي سم٤مًمْمييٕمٞمفهلل 

شم٘م٤مسمييييل سمٛمٗمّييييدة ومْمييييالً قميييين  ن شم٘م٤مسمييييل  وم٤مؾمييييتٕم٤مٟم٦م اًم٘مييييوي سم٤مًمْمييييٕمٞمف ومٞمييييه ُمّمييييٚمح٦م ٓ

سمٛمٗم٤مؾمد يي  يمثب ُمن شمٚمك اعمّمٚمح٦مهلل  ُم٤م اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمْميٕمٞمف سمي٤مًم٘موي ومٙمٚمٝمي٤م ُمٗم٤مؾميدهلل 

وٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م  ـمالىم٤ًم. ومِمت٤من سملم اعم٘مٞمه واعم٘مٞمه قمٚمٞمههلل اؾمتٕم٤مر اًمبؾميو  قمٚمٞميه 

اًمّالهل  درقم٤ًم ُمن صٗموان سمن   ُمٞمي٦مهلل ةع.. اؾميتٕم٤من سمٛمنمي هلل ؾميْح٤من امر اًمبؾميو  ييو 

ًمدوًم٦مهلل وُمٕمه  ؾمود اًموهمى  سمٓم٤م  اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤مهلل يٜمٍموٟمه.. يٗمدوٟمه سمٙمل ٟمٗمٞمه رئٞمه ا

ًمدهيمهلل يّتٕمػم  درقم٤ًم ُمن يم٤مومب ُمنم هلل وخيِمى ًمْمٕمٗمه وٓقمت٘م٤مدع سم٘موة ُمن يبيد  ن 

يّتٕمػم ُمٜمه ويو اًمبؾمو  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل خيِميى  ن ي٠مظميلي٤م ُمٜميه همّمي٤ًْم رهميم 

 ي٦م ُم١مداة  ي٘مو : ٓهلل قم٤مري٦م ُم١مداة. ٟمٗمههلل وًملًمك ي٘مو :  همّم٤ًْم ي٤م رؾمو  ام  هل قم٤مر

 ذًا:  ذا اؾمتٕم٤من اًمبؾميو  سمي٠مدرع ييلا اعمنمي  اًم٘مٛمييء اًميلي ٓ ىميوة ًميه وٓ صيوًم٦م 

ًمه يمٞمف ي٘م٤مس قمغم ذًمك اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمْمٕمٞمف يلع اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م اًمْميٕمٞمٗم٦م سم٤مًمدوًمي٦م 

إُمبيٙمٞميي٦م اًم٘موييي٦مهلل ويمٞمييف وُمٕمٝميي٤م سمبيٓم٤مٟمٞميي٤م وومبٟمّيي٤م.. وو  ًميي هلل صمييم وُمٜمييل  ييي٤مهل ىمبيْيي٦م 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

00 

ؾم٤مئل ذم ا ٤مشمفهلل واًمٖمبيي٥م  ن اًمّي٤مئل اُميب ةهلل واُميب ة  ؿمي٤ْمع اًمبضمي٤م هلل شميداوم  ؾم٠مًمٜمي 

قمييين ييييلا آؾمتٜمّمييي٤مر سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وشم٘ميييو : ييييل ذم ىميييدرة اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م  ن دم٤مسميييه 

 اًمٕمبابهلل وقمدد اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يملا ُمٚمٞمون واًمٕمباب يملا ُماليلم 

 ن  وم٠مٟمييي٤م  ضمْتٝمييي٤م سمجيييواب ـموييييل وظمالصيييته أنهلل ىمٚمييي٧م  ييي٤م:  ر يييي٧م  ٟميييه  ٙمييين

يٙمون ذم ي١مٓء إُمبيٙم٤من ُمن ضمٜمود إُمبيٙم٤من هيودهلل ُمي٤م ر ييك   ضم٤مسمي٧م سمجيواب 

ؾمييٞم٤مدهلل طمتييى  وطمييى  زم ًمٕمٚمٝميي٤م ُميين اعمخيي٤مسمباتهلل ىم٤مًميي٧م: حمتٛمييلهلل ىمٚميي٧م  يي٤م: وم٘مييال 

حمتٛميييل ُمييي٤م ومٞميييه هييييود  ـمالىمييي٤ًم ذم اسيييٞم  إُمبيٙمييييهلل  ُميييبيٙمٞملم  ىم٤مًمييي٧م: حمتٛميييلهلل 

د وصيٚموا  مم ظمٞميؼم وطمٜميو ىمٚمٜم٤م: ٟمٛمٌم ُمٕميكهلل ُمي  ييلا آطميتام  ًميو  ن يي١مٓء اًمٞمٝميو

 مم سمٚميديم اًمييلي  ظمبضمييوا ُمٜمييه رهمييم  ٟمييوومٝمم ذم قمٝمييد قمٛمييب سميين ا ٓميي٤مب واؾمتٕمّمييوا 

سميييييههلل و ٟم ًميييييوا ضمٜميييييوديم وـمٞمييييي٤مراهتم و دسم٤مسمييييي٤مهتم ..  ًمييييي هلل ييييييل ذم اؾميييييتٓم٤مقم٦م اًمدوًمييييي٦م 

اًمّٕمودي٦م  ن ختبضمٝمم رهمم  ٟموومٝمم  يم٤من ضموا ٤م  يْم٤ًم ضمواب ؾمٞم٤مد ًمٙمٜميه ي ييل 

ٗم٤مىمٞميي٦م سمييلم اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م واًمدوًميي٦م إُمبيٙمٞميي٦م  ن سميي٤معمبةهلل ىم٤مًميي٧م: ٓ يوضمييد ذم آشم

  وز  م  ن يتٕمدوا إُم٤ميمن اًمتي اشمٗمق قمغم ٟم و م ومٞمٝم٤م.

ىمٚم٧م  ٤م: ؾمْح٤من امر ويل  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم قمٝمد وذُم٦مهلل وٟمحين ٟمٕمٚميم 

عٞمٕم٤ًم ٟم٘م  آشمٗم٤مىم٤مت اًمتي اختلت سم٥ّْم اؾمتٞمالء اًمٞمٝمود وفمٚميم اًمٞمٝميود إلظمواٟمٜمي٤م 

ٚمّٓملم ووىموك إُمبيٙم٤من ُم  اًمٞمٝميود ـمٞمٚمي٦م ييلع اًمّيٜملمهلل ُمي٤م اقمتؼمٟمي٤م اعمّٚمٛملم ذم وم

 لع الوادث ذم ومٚمّٓملم طمتى ٓ ٟم ا  سمٕمٝموديم وُمواصمٞم٘مٝممهلل وُمن اًمٓمبائف  ٟمٜمي 

ىمٚميي٧م  يي٤م:  ٟمتييي ُميين  ييين شمتٙمٚمٛمييلم  ىم٤مًميي٧م: ُميين إردنهلل ىمٚميي٧م:  ومٝمييم  ٟمييك دمٞمْٞمٜمٜمييي 

يميلا ويميلا ُمين اًميْالد  سم٠مضموسم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦مهلل ىم٤مًمي٧م: عمي٤مذا  ىمي٤م : إردن ومٞمٝمي٤م قميامن وومٞمٝمي٤م
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شمٕمبومٞمٜمٝم٤مهلل ومٝملع شمٕمٛمٞم٦مهلل و ٟم٤م  قمبك  ٟمه اسواب اًمٍميي  ييو اًميلي يٖمٜميي اًمّي٤مئل ُمين 

 ن يٕمٞمد اًم١ّما  سمٓمبي٘م٦م  ظمبىهلل وم٠مٟمتي أن  ضمْتٞمٜميي سمجيواب ُمٓمي٤مط.. إردنهلل أن 

 ٟمييي٤م  َيييٓمب  ىميييو : ذم  ي سميييالد ُمييين إردن  ىم٤مًمييي٧م:  ٟمييي٤م ُمييي٤م  شمٙمٚميييم سمٚمٖمييي٦م اًمّٞم٤مؾميييٞملمهلل 

 ٟمييي٧م ُمييين إردن شمتٙمٚمٛميييلم  ىم٤مًمييي٧م: ُمييين اًمٕم٤مصيييٛم٦مهلل ىمٚمييي٧م: ٓ ـمٞمييي٥مهلل ذم  ي اًميييْالد 

شمييي اًملم شمتٙمٚمٛميييلم سم٤مًمّٞم٤مؾمييي٦مهلل اًمٕم٤مصيييٛم٦م  يْمييي٤ًم ومٞمٝمييي٤م ضمٝمييي٤مت ذىمٞمييي٦م وهمبسمٞمييي٦م وؿميييامًمٞم٦م 

 وضمٜموسمٞم٦م ضمْل اًمٗمالين واسْل اًمٕمالين..  ًم هلل ومٛمن  هي٤م  ٟم٧م شمتٙمٚمٛملم  

ٕٟمه يي  وًٓ ؿمٙم٧م  ٟمه يم٤مٟم٧م ُمن عٚم٦م ُمي٤م ؾمي٠مًمتٜمي: ُمي٤م ر ييك ذم اقمتيداء صيداهل 

٤م سم٤مٔييي٦مهلل وطمٓمٞمتٝميي٤م  يْميي٤م حتيي٧م ْيي٧م  ييضماًمٙموييي٧م  ىمٚميي٧م: ٓ ؿمييك يييلا سمٖمييي و قمييغم

ُمواىم هلل ُمي  إؾميف  ن اًمّيٕمودي٦م اًمتيي يمٜمي٤م ٟمٔمين ومٞمٝمي٤م ويمي٤من  ُمٚمٜمي٤م ومٞمٝمي٤م  هني٤م ييي اًمتيي 

نَ ﴿شمّييييتٓمٞم   ن حت٘مييييق ىموًمييييه شمٕميييي٤ممم:  ٚمُِحوا  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَيييي٤مِن ُِميييي ُٚمييييوا وَم٠َمْصيييي ُيييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَ اعمْ

٧ْم  ٢مِْن سَمَٖميي ِب سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي يَء  ِمَم َ ُْميي
ي شَمِْْٖمييي طَمتَّييى شَمِٗميي

تِيي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘ميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ  ِطْميي

هلل ًمٙمن ُم  إؾمف اًمِمديد  ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م ش شمٙمن قمٜمد طمّين [9]الحجرات:﴾امَِّ

فمٜمٜم٤مهلل ٕهن٤م ًمو  رادت  ن شمٓمْق يلا الٙمم اًمنمقمي ومٝمي ٓ شمّتٓمٞم   ن شمٓمْ٘مههلل ٕٟميه 

ى ُمين اًمٕميبابهلل وُٕميب ُمي٤م ييي اؾميتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل ُمين يٜمي٤م  ٥م قمٚمٞمٝم٤م  ن شمٙمون  ىميو

دظمٚمٜمييييي٤م سم٤معموَيييييوعهلل وىم٤مًمييييي٧م ييييييي: اًمّيييييٕمودي٦م شمّيييييتٓمٞم   ن شم٘ميييييف وًميييييلًمك سميييييبرت 

 آؾمتٕم٤مٟم٦م وضمبى ذًمك الدي٨م.

اعمٝمم ومٙم٤مٟم٧م ُمن عٚم٦م ُم٤م ىمدُم٧م ؿميٙموى  ٟميه أن اًمٙميويتٞملم ذدوا ؿميلر ُميلر 

يهلل و ؿمييييٕمب سم٠مهنيييي٤م و صيييي٤م م اًمٗم٘مييييب سمٕمييييد ذا  اًمٖمٜمييييى وو...  ًميييي هلل ويم٠مهنيييي٤م شمٙميييي٤مد شمْٙميييي

 شمتّمٜم .
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ومٚميييام ىم٤مًمييي٧م زم:  ٟمييي٤م ذم قميييامنهلل ىمٚمييي٧م  ييي٤م: ذم  ي قميييامن   ٟمييي٧م يييي٤م  ظمتيييي  وًمٕمٚمٜمييي٤م 

هنتدي  مم ُمٙم٤مٟمك وٟمتّمل سمك سمواؾمٓم٦م زوضمتي  و هميػم زوضمتيي طمتيى ٟمّي٤مقمد   ُمي٤م 

 ُم٤مدي٤ًم و ُم٤م ُمٕمٜموي٤ًمهلل ىم٤مًم٧م:  ٟم٤م الٛمد ام ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م ُمٙمٗمي.

عمٕمٜمويي٦مهلل ُمي٤م  قمٓمتٜميي اعمٙمي٤منهلل وىم٤مًمي٧م: ـمٞم٥م قمغم يمل طم٤م  ومٚميٞمٙمن ُمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م ا

 ٟميي٤م طمديثيي٦م قمٝمييد يٜميي٤م ذم قمييامن ٓ  دري اعمٜمٓم٘ميي٦م اًمتييي يييي ٟم ًميي٧مهلل شمّمييدىموا.. واطمييدة 

هت٤مضمب شمٜم   ذم سمٚمد ُم٤م شمٕمبك اعمحٚم٦م اًمتيي ٟم ًمي٧م ومٞمٝمي٤مهلل يي٤م يمويتٞمي٦م يي٤م قمباىمٞمي٦مهلل اًمٚمٝمجي٦م 

 ختتٚمف قمكم ومٕمالًهلل ًمٙمن يي شمٔم٤ميبت سم٠مهن٤م ُمٔمٚموُم٦م و هن٤م يمويتٞم٦م ..  ًم .

ٟم٤م  ضم٧ْم سمجواسملم ٓ يبيض اًمٓمبوملمهلل وىمد ىمٚم٧م ًمْٕم  اًمّٕموديلم عم٤م وم٤مًمِم٤ميد  

ؾميي٠مًموين: ُميي٤م ر يييك ُميي٤م يٙمييون ُموىمٗمٜميي٤م  ىمٚميي٧م ًمييه:  ٟميي٤م  ُمييبي قمجيي٥مهلل  ن شمٙمٚمٛمٜميي٤م َييد 

اًمٕمباىمٞملم ىم٤مًموا: يلا ؾمٕموديهلل و ن شمٙمٚمٛمٜم٤م َد اًمّٕموديلم ٕهنم ظم٤مًمٗموا اًمنمع ذم 

ع سمي٤ملقهلل ورسمٜمي٤م قمي  اًم٘مْمٞم٦مهلل ىم٤مًموا: ييلا قمباىمييهلل )وًمٙمين ٟمحين ُمي٤م هيٛمٜمي٤م  ٓ  ن ٟمّميد

 وضمل يو اًملي يٕمٞمٜمٜم٤م ويٜمٍمٟم٤م(.

 ظمالص اسواب قمغم ُمٚمح٘مك.

 ( 00:  01: 27/   453) اهلدى والنور / 

يل اسٝم٤مد ضم٤مئ  ُم  صداهل طمّلم  هل ٓا ٕٟمه يٕمٚمن اسٝم٤مدهلل ... اًموىم٧م  اًم١ّما :

 قمٛمٚمه ذم اسٝم٤مد.

 ظمالص ؾم٠مًم٧م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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 ي يلا اًملي ي٠ّم  ُم٤مذا ي٤ّمو اًمِمٞم :

 ُمّتٛم . ُمداظمٚم٦م:

 و   ق ًمه  ن ي٠ّم  ُمّتٛم هلل ي٤م شمبىر اعم١ّم اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  ؾم٠مًمكهلل صداهل  ٤ميد  اًمِمٞم :

 ٓ ُم٤م  ٤ميد يو. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: يمٞمف دم٤ميد ُم  ُمن ٓ  ٤ميد. اًمِمٞم :

 ذم اًموىم٧م ال٤مع يو قمغم اٟمتٔم٤مر .. ُمداظمٚم٦م:

 شم٠ّمًمٜميهلل  ٟم٤م  وز  ؾم٠مًمك. ُم٤م ضم٤موسمتٜميهلل اشمٗم٘مٜم٤م ُمثل ُم٤م  ٟم٧م  وز  ٟمك اًمِمٞم :

 ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤مم. ُمداظمٚم٦م:

دائييياًم طموىميييل ٕٟميييه يمٜمييي  ُمييين يمٜميييوز اسٜمييي٦م  ن شم٘ميييو : ٓ طميييو  وٓ ىميييوة  ٓ  اًمِميييٞم :

سمييي٤ممهلل ًمٙمييين ييييلا سمٞمٜميييك وسميييلم رسميييكهلل ًميييٞمه سمٞمٜميييك وسمٞمٜمٜمييي٤مهلل وم٠مٟمييي٤م ؾمييي٠مًمتك وؿميييٙمبشمك ذم 

ن ُميييي٤م ٟمٗمزييي  ٟميييك  ضمْتٜميييي قمٚمٞمييييههلل وييييو ؾمييي٠مًمتك:  ن صيييداهل  ٤ميييييد  ىمٚمييي٧م: ٓهلل ًمٙمييي

قم٤مُمٚم٧م اًم١ّما  اًمث٤مين اًملي صدر ُمٜمي ُمٕم٤مُمٚمتيك ًمّي١مازم إو هلل يمي٤من ضمواسميك قمين 

ؾم١مازم إو  سي  ُمي٤م ومٞميه اًمتيواءهلل  ُمي٤م ضمواسميك قمين اًمّي١ما  اًمثي٤مين ُمي٤م ؾميٛمٕمته سمٕميدهلل 

 ُم٤م يو 

 ومٞمام  ذا ص٤مر. ُمداظمٚم٦م:
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ـميييو  سم٤مًميييكهلل اًمّييي١ما  اًمثييي٤مين يمييي٤من: ومٙمٞميييف شمبييييد  ن دم٤مييييد ُمييي  ُمييين ٓ  اًمِميييٞم :

 سم٤مظمتّم٤مر.  ٤ميد  ي٤مت اسواب

 ٟمٕمم ُم٤م سمٞمج٤ميدهلل ًمٙمن  ذا شمٔم٤ميب سم٤مسٝم٤مدهلل و ذا  ُمب سم٤معمّت٘مْل اسٝم٤مد. ُمداظمٚم٦م:

يلا ومٞمام  ذا ضم٤ميدهلل  ٟم٤م  ؾم٠مًمك: يمٞمف شمبيد  ن دم٤ميد ُم  ُمن ٓ  ٤ميد   اًمِمٞم :

 يل يّم  

ٓ يّمييييي  ُمييييي  ُمييييين ٓ  ٤مييييييدهلل ًمٙمييييين ذم اعمّيييييت٘مْل  ٤مييييييد ُميييييثالً  ذا  ُمداظمٚمييييي٦م:

 ضم٤ميد...

ػم س٠مت ومٞمام ًمو ضم٤ميدهلل  ٟم٤م  ضم٤موسمك قميغم ييلاهلل ًمٙمين أن  ٟم٧م ذم إظم اًمِمٞم :

شمٙمون فمٚمٛمتٜمي  ذا  س٠مشمٜمي  ين  ضم٤موسمك قمغم يلا اًم١ّما  و ٟم٤م  ٟمتٔمب ُمٜمك اسواب 

قمن ؾم١مازمهلل ويو:  ذا يمٜم٧م شمٕمت٘مد  ٟمه ٓ  ٤مييد ومٝميل  يوز  ٟمي٧م  ن دم٤مييد ُمي  ُمين 

 ٓ  ٤ميد 

 ٓ  وز. ُمداظمٚم٦م:

 ٔمب يمٞمف اإلٟمّم٤مك ُمٚمٞم .هلل اٟمكظمالصهلل أن  ٟم٤م  ضم٤موسمك قمن ؾم١ماًم اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ىمو : يوهل يّتٕمد صداهل  و همػم صداهلهلل وٓ شمٗمبب سملم صداهل واًمّٕمودي٦م  اًمِمٞم :

طمتى اًمّوري٦م اًمْٕمثٞم٦م ومٞمام  ذا  قمٚمٜم٧م اسٝم٤مد واؾمتٕمدت ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾميْٞمل ام ؾميواء 

يم٤من صداهل  و يمي٤من طمي٤موم   و يمي٤من ومٝميد  و  ي دو  قمبسمٞمي٦م  ظميبىهلل  ذا  قمٚمٜمي٧م اسٝمي٤مد 

ًمٚمجٝميي٤مد آؾمييتٕمداد اًمنمييقمي طمٞمٜمئييٍل  يي٥م قمييغم اعمّييٚمٛملم  ن  ٤ميييدوا  واؾمييتٕمدت
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 ُم  ي١مٓء اعمج٤ميدينهلل ُم٤م ر يك يلا اسواب ص   هل ٓ 

 ضمواب ص هلل سمه ومٞمه .. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓهلل ُم٤م ومٞمه سمههلل ص   هل ٓ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم ص هلل اسٝم٤مد ُم٤ميض  مم يوهل اًم٘مٞم٤مُم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ر ييييييك عمييييي٤م ىمييييي٤مهل اسٝمييييي٤مد ذم  طمّييييين ضميييييدًاهلل ٟمييييي٠ميت ٟم٘ميييييو  ًميييييك أن: ُمييييي٤م  اًمِميييييٞم :

  ومٖم٤مٟمّت٤منهلل يل ضم٤ميد اعمّٚمٛمون ُم   ومٖم٤مٟمّت٤من 

 ٟمٕمم ضم٤ميدوا. ُمداظمٚم٦م:

  ين يم  اًمِمٞم :

 يال ُم  اًمّٕموديلم ُم  إُمبيٙم٤من. ُمداظمٚم٦م:

 أن  ٟم٧م و ُمث٤مًمك عم٤مذا ُمتحٛمّلم ًمٚمجٝم٤مد ُم  ُمن ٓ  ٤ميد  اًمِمٞم :

   ذقمي وم٘مال.قمٗموًا ي٤م ؿمٞم  قمٗموًا ٓ شمزء اًمٔمن شهلل  ٟم٤م سبد ؾم١ما ُمداظمٚم٦م:

 سمههلل ي٤م ي٤م ي٤م ـمٞم٥م ضم٤موسمٜم٤م . اًمِمٞم :

 ... ؾم١ما  ذقمي  ؾم٠م  وم٘مالهلل ... ُمداظمٚم٦م:

 ضم٤موسمٜم٤م  ضم٤موسمٜم٤م . اًمِمٞم :

 ( 00:  15: 02/   453) اهلدى والنور / 

... ومٞمه ىميوات ؾميٕمودي٦م... وومٞميه ىميوات قمبسمٞمي٦م... يٕمٜميي: وميٞمام ... ا جيوهل اًم١ّما :
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قمبسمٞم٦م يي اعم٘مدُم٦م... ُم٤م  ىمّمد  ي ًمٚمٕمباب  مم اًمّٕمودي٦م و مم اًمٙموي٧مهلل ومٞمه ىموات 

 رء يٕمٜميهلل طمٙمم اًمنمع...

  ٟم٤م ُم٤م ومٝمٛم٧م يلا اًم١ّما . اًمِمٞم :

اًمّييي١ما   ٟميييه ومٞميييه ىميييوات  ؾميييالُمٞم٦م ذم داظميييل اًمّيييٕمودي٦م ُمٍميييي٦م ؾميييٕمودي٦م  اًمّييي٤مئل:

 ُمِمٙمٚم٦م يٕمٜميهلل وم٢مذا سمد ت اًمٕمباب سم٤م جوهل واي  يٙمون يٜم٤م الٙمم اًمنمقمي ...

٤مشمل  ظم٤مع اعمّٚمم  ٓ ُمين يمي٤من سم٤مهمٞمي٤ًم الٙمم اًمنمقمي ُم٤م  وز ًمٚمٛمّٚمم ي٘م اًمِمٞم :

َو ِْن ﴿ومٞم٘م٤مشمييل يمييام ذم أييي٦م اًمّيي٤مسم٘م٦مهلل و ٟميي٧م قميي٤مرك  يي٤مهلل ومييام اًمييلي  ؿمييٙمل قمٚمٞمييك  

نَ  َبى  ـَم٤مئَِٗمتَيي٤مِن ُِميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي ُحوا سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي
ٚمِ اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚمييوا وَم٠َمْصيي

ي شَمِْْٖميييي طَمتَّيييى شمَ 
تِييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ ِب امَِّوَمَ٘مييي يَء  ِمَم َ ُْمييي

ييييلع أيييي٦م ييييي ضميييواب  [9]الحجررررات:﴾ِٗمييي

 ؾم١ماًمك.

 ... اًم٤ّمئل:

 ُم٤م ضم٤موسمتٜميهلل  ٟم٧م ُم٤م ذيمبت اًمٙمٗم٤مر ذيمبت اعمّٚمٛملم. اًمِمٞم :

 ... اًم٤ّمئل:

 وًمو ُمٖمػم اسوابهلل ... اًمِمٞم :

... ٟمحبر ومٚمّٓملمهلل ومٞمٝم٤م اًمٞمٝمود ... ومٚمّٓملم ... ي٤م اًم٘ميوات ... اًمٕمباىمٞمي٦م  اًم٤ّمئل:

 وقمبسمٞم٦م ُمِمؽميم٦مهلل ...ىموات ؾمٕمودي٦م 

يييلا يمٚمييه  ظمييي  ضمٞميي٥م قمٜمييه ُمييبارًا وشمٙمييبارًاهلل وظمالصيي٦م اسييواب ؾمييٛمٕمتههلل  اًمِمييٞم :
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 ًمٙمن  ٟم٧م ُم٤م  ٟم٧م ُمّتجٛم   ومٙم٤مر   ىمل ُم٤م ي٘م٤م .

... يمٞمف يم٤من ؾم١ماًمكهلل عم٤م  ضمي٤م  اسيواب قميغم ظميالك ُمي٤م يمٜمي٧م شمتّميورهلل ىمٚمي٧م: 

  ن ومٞمه  ُمبيٙم٤من.

 .... اًم٤ّمئل:

 ُم٤م  ظملت اسواب.سمه  ٟم٧م ىمٚم٧م ومٞمه  ُمبيٙم٤من ُمن سمٕمد  اًمِمٞم :

 ... اًم٤ّمئل:

ظمييييكم سم٤مًمييييكهلل ًمٙمييييل ؾميييي١ما  ضمييييوابهلل وًمييييلًمك عميييي٤م ىمٚميييي٧م  ٟميييي٧م:  ٟميييي٤م  همييييػم  اًمِمييييٞم :

اًم١ّما هلل  ٟم٤م ىمٚمي٧م ًميك:  هميػم اسيوابهلل ًمٙمين ُمي٤م يٙميلا يٙميون اًمْحي٨م يي٤م  ظمييهلل شم٘ميدهل 

اًمّيي١ما  سٛمييوع ُميين يمييل اًمٜمييواطمي طمتييى شم٠مظمييل اسييواب يمييلًمكهلل  ُميي٤م شمّيي٠مًمٜمي ؾميي١ما  

اًمٕمٚميي٦م اًمتييي شمبيييدي٤مهلل شمٓمييور اًمّيي١ما  و ٟميي٤م  و ضم٤موسمييكهلل ةع يييلا اسييواب ُميي٤م وصييٚمك  مم

  ـمور  يْم٤ًم اسوابهلل و مم ُمتى .....ٟمٖمػم وٟمْد هلل ُم٤م دمي.

 ( 00:  19: 20/   453) اهلدى والنور / 

سمٕميييي  اإلظمييييوة ي٘موًمييييون: عميييي٤مذا ٓ  تٛميييي  اًمِمييييٞم  ٟميييي٤مس سم٠ميييييل اًمٕمٚمييييم  اًمّيييي١ما :

وى واًمٗمْمييل  يين يييم قمييغم ُمٜمٝمجٜميي٤م ذم يييلا اًمْٚمييدهلل وخيبضمييون ًمٚمٜميي٤مس سمْٞميي٤من  و ومتيي

واطمييييدة طمييييو  إوَيييي٤مع اًمبايٜميييي٦مهلل يٕمتٛمييييدي٤م اإلظمييييوة وهمييييػميم وشمٙمييييون طمجيييي٦م قمييييغم 

اًمٜمييي٤مس عٞمٕميييي٤ًمهلل سميييد  ُميييين  ن ختييييبج قميييغم اًمٜميييي٤مس ةراء ومبدييييي٦م وسمٞم٤مٟمييي٤مت همييييػم ُموىمٕميييي٦م 

 سم٠مؾمامء  صح٤م ٤مهلل شمدقمي  هن٤م يي اعمٕمتٛمدة ًمدى اًمّٚمٗمٞملم وٓ ر ي يٜم٤م  ؾمواي٤م 

شمّميي٥مهلل وضمٝمييه  مم  ٟمٕمييمهلل  ُميي٤م اًمّيي١ما  يييلا يوضمييه  زم وم٠مٟميي٤م  ىمييو :  قمٙمييه اًمِمييٞم :
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ُمن شم٘ميو  قميٜمٝمم:  هنيم قمٚميامءهلل ُمي٤م ر يٙميم يي٤م ُمٕمنمي اًمٕمٚميامء سم٤مًٕمْي٤مينهلل ييل ييو قمي٤مشهلل 

يييل يييو ـم٤مًميي٥م قمٚمييمهلل يييل يّييتحق آضمييتامع سمييه  هل ٓ  وميي٢من  ضميي٤مسموا سم٤مإل يي٤مب يمييام 

شمٔمن  ٟم٧م وُمن ُمٕمٙمم ُمن اًمدراوي  طموزم  ذا  ضم٤مسموا ٟمٕمم شم٘مو   م ٟمٗميه اًمّي١ما  

 يلاهلل ُم٤م ر يك 

 ل  ن يم ُمن اإلظموة.قمغم إىم اًم٤ّمئل:

يو اًميلي  ذت  ٟمي٧م  يمهلل ٕٟميه  ظميي آضمتٝمي٤مدات ختتٚميفهلل ومٞميه  ٟمّي٤من  اًمِمٞم :

ُمٜمٝمجيييه ذم الٞمييي٤مة ُمييي٤م ومٞميييه قمٜميييدع ؾمٞم٤مؾمييي٦م يّيييٛمٞمٝم٤م هميييػمع ييييلع اًمّٞم٤مؾمييي٦م اًمنميييقمٞم٦مهلل ومٝميييو 

يييبى: اصييدع سمييام شميي١مُمب و قمييبض قميين اسيي٤ميٚملمهلل همييػمع يييبى ظمييالك ذًمييك  ٟمييه ؾمييدد 

اليييي٤مومب ودىميييي٦م قمييييغم اًمٜميييي٤مومب(هلل ومحٞمٜمئييييٍل  وىميييي٤مربهلل وقمييييغم اًمتٕمْييييػم اًمِميييي٤مُمي:)دىم٦م قمييييغم

إؾميييٚموب ذم اًميييدقموة ذم اًمّٞم٤مؾمييي٦م ُمتخٚمٗمييي٦مهلل وًميييلًمك  ٟمييي٤م ؿمخّميييٞم٤ًم ٓ  ٟميييدوم   مم  ن 

 ـمٚم٥م آضمتامع ُم  يي١مٓء اًمٕمٚميامء وسمخ٤مصي٦م  ذا يمي٤من وميٞمٝمم يميل ييوهل وييو ذم وضميههلل 

اًمٞموهل يبوم  ُمن ؿم٠من ومالن اًملي يم٤من ىمْل  ي٤مهل يٙمٗمبعهلل وسم٤مًمٕمٙمه اًملي يم٤من ىمْيل  يي٤مهل 

يٙمون يو ٟم٤مس اإلؾمالهل و ذا يو ص٤مر قمٜميدع ُمين اًمٙمٗمي٤مرهلل يي١مٓء ٓ يٛمٙمين يبضمو  ن 

اعمثيييل إىميييبب  قمٓمٞمتيييك  ن  ضمٚميييه ُمٕمٝميييم و شمٗمييي٤ميم ُمٕمٝميييمهلل يييي٤مت اعمثيييل إؾميييو هلل و

  اسوابهلل واَ 

واَ هلل ًمٙمين  ٟمي٤م  ىميو  ُمي٤م ومٞميه قميغم إىميل سمٕمي  اإلظميوة اًم٘مالئيلهلل ًميٞمه  اًم٤ّمئل:

ييييلع اًمٜم٘مٓمييي٦م ٓسميييد ٟمجتٛمييي  ذط  ن ٟمٙميييون ُمتٗم٘ميييلم ذم يميييل رء  ؾميييت٤مذٟم٤مهلل ًمٙمييين ذم 

 وٟمخبج ًمٚمٜم٤مس سمْٞم٤من قمغم إىمل يٗمٝمٛمه اًمٜم٤مس  ن يلا ر ي اًمّٚمٗمٞملم.

 ٟم٤م ي٤م  ظمي شمٕمبك ذم دُمِميق ومْميالً قمين يٜمي٤م ُميثٚمام  ىميو  دائياًم:  ذا واطميد  اًمِمٞم :
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 يدقمٞمٜمي ُم٤م  ًم٘مى ُمدح. شمٕمبك  هل ٓ 

ًمٙمييييين  ٟمييييي٤م ُمييييي٤م قمٜميييييدي اؾميييييتٕمداد  ن  ـميييييوك قميييييغم اًمٜمييييي٤مس واًمٕمٚميييييامء ٕين ًمّييييي٧م 

يلا اعمجي٤م هلل ًمٙمين  طم٘ميق ىميو  اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل اًميلي ىمٞميل وًميو ُمتخّمذ ذم 

سمٖمػم اعمٜم٤مؾم٦ْم: )ُمن دقمي ومٚمٞمج٥م( وم٢مذا دقمٞم٧م قمغم ـمٕمي٤مهل وم٠مٟمي٤م  ؾميتجٞم٥م وميورًاهلل و ذا 

دقمٞمي٧م  مم ـمٕميي٤مهل ُمٕمٜمييوي  يْميي٤ًم  ؾمييتجٞم٥م ومييورًاهلل  ُميي٤م  ٟميي٤م طمّييلم دقم٤مٟميي٤م ضميي اع ام ظمييػمهلل 

همييػم  دقميييوين وُمييي٤م ًمٙميين  ٟمييي٤م ُميي٤م  دقميييوع و ٟمييي٤م ُم٘مٍميي ذم ييييلا اعمجيي٤م هلل يميييلًمك  ٟمييي٧م و

دقميييوهتمهلل عمييي٤مذا  )ُمييي٤م سمٚم٘ميييى ُمييي ح( ُمييين دقمييي٤مين وم٠مؾميييتجٞم٥م ًميييههلل ًمٙمييين يميييلًمك ُمييين اًمٜم٤مطمٞمييي٦م 

اعمٕمٜموييي٦م ُميي٤م قمٜمييدي اؾمييتٕمداد  ين  قمٛمييل دقمييوةهلل ًمٙميين  ذا  طمييد دقميي٤مين ومٌييقم٤من ُميي٤م  ؾمييتجٞم٥م 

 .ًمههلل و ظمػمًا  ىمو  ًمك وُٕمث٤مًمك ُمن اعمتحٛمّلم: يموٟموا  ٟمتم صٚم٦م اًموصل

  ٙمن ي٤م  ؾمت٤مذ شموَ . اًم٤ّمئل:

 و ٟم٤م طم٤مع  ٟم٤م  ىمو هلل  ٟم٤م  ىمو  ... ٞم :اًمِم

 ضم ا  ام ظمػم. اًم٤ّمئل:

 و ي٤م هلل همػمع. ُم٤م ؿم٤مء ام اًم٤ّمقم٦م قمنمة وٟمّمفهلل قمٜمد  رء  اًمِمٞم :

 ( 00:  22: 27/   453) اهلدى والنور / 

 يل  وز سمٞم  إؾمٚمح٦م ًمٚمٕمباب  و اًمٙموي٧م ذم ُمثل يلع اًمٔمبوك  اًم١ّما :

 ومْٕمه.  ذا يم٤من  وز  ن حتٛمل اًمّالح اًمِمٞم :

 يٕمٜمي: وٟمحن ذم فمبوك يلع اًمٗمتٜم٦م  اًم٤ّمئل:
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 ؾم٤محمك ام ُم٤م  ظملت اسواب  اًمِمٞم :

  ذًا ٓ  وز  ن ٟمحٛمل اًمّالح  ذًا ٓ  وز  ن ٟمْٞمٕمه. اًم٤ّمئل:

 ( 00:  56: 17/   453) اهلدى والنور /  
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 حوه فتٍة اخلميرآخر دلمض 

سمي٤مم ُمين ذور  ٟمٗمّيٜم٤م  ن الٛمد م ٟمحٛمدع وٟمّيتٕمٞمٜمه وٟمّيتٖمٗمبعهلل وٟمٕميوذ  اًمِمٞم :

وؾمٞمئ٤مت   قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمين يْميٚمل وميال يي٤مدي ًميههلل و ؿميٝمد  ن 

 ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿمٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمههلل  ُم٤م سمٕمد:

هلل وذ إُميييييور ¢ومييييي٢من ظميييييػم اًمٙميييييالهل يميييييالهل امهلل وظميييييػم ا يييييدي ييييييدي حمٛميييييد 

 قم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦م ويمل سمد

ٓ ؿمك  ن ُمِمٙمٚم٦م اًم٤ّمقم٦م يي يلع اًمٗمتٜم٦م اًمتي يّمدب ومٞمٝم٤م  هن٤م دظمٚم٧م يمل سمٞمي٧م 

ُميين سمٞمييوت اعمّييٚمٛملمهلل وىمْييل  ن ٟمييدزم سمب يٜميي٤م ومٞمٝميي٤م وىمييد شمٙمييبر اًمْحيي٨م طمو يي٤م ُمييبارًا 

وشمٙمييبارًاهلل وًمٙميين ٓسمييد  يي٤م ٓسمييد ُمٜمييه ُميين قمييغم إىمييل ُميين   يي٤مز واظمتّميي٤مر اًمٙمييالهل 

وَوع اًم٤ّمقم٦مهلل وًمٙمن ٓسمد زم سملم ييدي ذًميك  ن  شمٙمٚميم قمين طمو  يلا اعموَوع ُم

ُمّيي٠مًم٦م وم٘مٝمٞميي٦م  صييوًمٞم٦م ـم٤معميي٤م وىميي  ذم خم٤مًمٗمتٝميي٤م عيي٤ميػم اعمّييٚمٛملم ىمييدياًم وطمييديث٤ًمهلل 

 وسمخ٤مص٦م ذم يلع اًمٗمتٜم٦م.

ييييلع اعم٘مدُمييي٦م ييييي  ٟميييه ٓ  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمم اًميييلي خيِميييى ام قمييي  وضميييل ويت٘مٞميييه  ن 

سمييل ذم اًمتٙمٗمييػم واًمتْمييٚمٞمل  ٓ  يييتٙمٚمم ذم ُمّيي٠مًم٦م ذقمٞميي٦م ذم اًمتحييبيم  و ذم اًمتحٚمٞمييل

َك ﴿قمغم سمٞمٜم٦م ُمن ام ورؾميوًمها ًم٘موًميه شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم ذم يمت٤مسميه:  ٞمَْه ًمَي ٤م ًمَي ُف ُمَي َوٓ شَم٘مْي

 ًٓ ُئو ييي ّْ ٤مَن قَمٜمْيييُه َُم َك يَمييي
لا ُ ْوًَمئِييي ١َماَد يُمييي ييي َواًْمُٗمييي ْٛمَ  َواًْمٍََْمَ ييي َّّ ٌم  ِنَّ اًم ِه قِمْٚمييي

هلل [36]اإلسررررا :﴾سمِييي
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ًمنمقمٞم٦م شمدور قمغم  صو   رسمٕم٦م ُم٘مٓميوع وُمٕمٚموهل ُمن قمٚمم  صو  اًمٗم٘مه  ن اعم٤ّمئل ا

 ٤م قمٜمد  يل اًمّٜم٦م واسامقم٦م طم٘م٤ًمهلل  ٓ ويي اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م اًمّمحٞمح٦مهلل وًمٞمه يمل 

سمّمييييحٞم هلل وًميييلًمك ٟم٘مييييو  ذم إصييييل اًمثيييي٤مين: اًمّييييٜم٦م  ¢ُمييي٤م يييييبوى قميييين رؾمييييو  ام 

اًمّمييحٞمح٦مهلل صمييم اإلعيي٤مع قمٚميياًم  ٟمييه ًمييٞمه يمييل  عيي٤مع يييدقمى يٙمييون  ع٤مقميي٤ًم صييحٞمح٤ًم 

لي يوطمجييي٦م ييييو ُمييي٤م يّييي٤موي ىميييو  سمٕمييي   ييييل اًمٕمٚميييم: ُمييي٤م يمييي٤من واىمٕمييي٤ًمهلل وم٤مإلعييي٤مع اًمييي

اًمث٤مًمي٨م  ًمث٤مًمي٨م واعمّميدرُمٕمٚموُم٤ًم ُمن اًمدين سم٤مًمِورةهلل ومٝملا يو اًمدًمٞمل  و اعمبضمي  ا

 ُمن اعمّم٤مدر إرسمٕم٦م.

راسمٕمٝمييي٤م وةظمبيييي٤م: اًم٘مٞمييي٤مسهلل واًم٘مٞمييي٤مس ُمٜميييه ُمييي٤م ييييو ضميييكم وُمٜميييه ُمييي٤م ييييو ظمٗمييييهلل و ذا 

اًم٘مٞمي٤مس وقمبومٜمي٤م  ن ُمٜميه ُمي٤م  قمبومٜم٤م  ن  دب يلع اعمباضم   و يلع إصو  إرسمٕم٦م ييي

يٙمون ظمٗميي  ي: ٓ ئمٝميب ًمٙميل  ييل اًمٕمٚميم ومْميالً قمين هميػميم طمٞمٜمئيٍل ٟم٠مظميل ُمين ييلع 

اعم٘مدُم٦م اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦مهلل  ٓ ويي  ٟمه ٓ  وز ًمٚمٛمّٚمم طمتى وًمو يم٤من ـم٤مًم٥م قمٚمم  ن 

ي٘مو :  ٟم٤م  رى يملاهلل  ٓ  ذا يم٤من ًمديه ٟمذ سي  ُمن يمت٤مب ام وُمن ؾميٜم٦م رؾميو  ام 

ام ىمٚمٜم٤مهلل ومٝمٜم٤م ُمن اعمٛمٙمن ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمم اًم٘ميوي  ن ي٘ميو :  ٟمي٤م  قمت٘ميد اًمّمحٞمح٦م يم ¢

 ¢ و  رى يميييلا ويميييلاهلل سمٜمييي٤مء قميييغم ىميييو  ام شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم يميييلاهلل  و ىميييو  رؾميييو  ام 

 ويليمبع.

 ُم٤م  ن يدقمي  و يتْٜمى ر ي٤ًم ًمه ذم ُم٠ّمًم٦م ًمٞمه قمٚمٞمٝم٤م ٟمذ سي  ُمين يمتي٤مب ام  و 

 ن يٙميون  عي٤مع  و  ن يٙميون  اًمّمحٞمح٦م و ٟميام يٜمي٤م  يٛمٙمين ¢ُمن ؾمٜم٦م رؾمو  ام 

يٜميي٤م  ىمٞميي٤مسهلل وميي٤مًمٚمجوء وآقميييتامد قمييغم يييلين اعمّمييدرين  ٟميييام يييو ُميين ؿميي٠من  ييييل 

اًمٕمٚميييييم اعمتخّمّميييييلم ذم دراؾمييييي٦م اًمٙمتييييي٤مب واًمّيييييٜم٦مهلل ومييييي٢من يييييي١مٓء وم٘ميييييال ييييييم اًميييييلين 
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يّييييتٓمٞمٕمون  ن يثْتييييوا  ع٤مقميييي٤ًم صييييحٞمح٤ًمهلل ويييييم اًمييييلين وم٘مييييال يّييييتٓمٞمٕمون  ن ي٘مٞمّييييوا 

ثٞمييلهلل  ُميي٤م ُميين دوهنييم ُميين ـمييالب اًمٕمٚمييم ومْمييالً اًمٜمٔمييػم قمييغم اًمٜمٔمييػمهلل واعمثٞمييل قمييغم اعم

قمن قم٤مُم٦م اًمٜمي٤مس اًميلين ًميٞمه  يم صيٚم٦م سمي٤مًمٕمٚمم ُمٓمٚم٘مي٤ًم ومٝمي١مٓء ويي١مٓء ٓ  يوز  يم 

  ن يتدظمٚموا ذم ُمثل يلع اعم٤ّمئل اًمتي شمْٜمى  ُم٤م قمغم اإلع٤مع و ُم٤م قمغم اًم٘مٞم٤مس.

 ذا قمبومٜمييي٤م ييييلع اعم٘مدُمييي٦م وييييي ُم٘مدُمييي٦م ٓ يٛمٙمييين  ن يٜمييي٤مىم  ومٞمٝمييي٤م  طميييد ُمييين  ييييل 

ٕهن٤م ىمْمٞم٦م ُمّٚمٛم٦م ٓ ٟم اع ومٞمٝم٤مهلل  ذا قمبومٜم٤م ذًمك طمٞمٜمئٍل ٟمدظمل ذم صٚم٥م يلع اًمٕمٚمما 

اًمٗمتٜم٦م اًمتي  عم٧م سم٤مًمٕم٤مش اإلؾمالُمي اًمٕمبش ظم٤مص٦مهلل صمم اإلؾمالُمي قم٤مُم٦م وم٢مٟمٜمي٤م ؾميٜمجد 

 ن ُمن ةصم٤مر يلع اًمٗمتٜم٦م  ن يتٙمٚمم ومٞمٝم٤م ُمن ٓ قمٚمم قمٜمدع ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مًمنميٕم٦مهلل ومٞم٘ميو : ييلا 

الن ُميين اًمٜميي٤مس:  ٟمييه س٤ميييدهلل  و ومييالن  صيي٤مب ومٞمييه ومييالن ُميين اًمٜميي٤مس  ٟمييه يميي٤مومب  و ذم وميي

وومييالن  ظمٓميي٠مهلل ييي١مٓء اًمٜميي٤مس ٓ  ييوز  ييم  ن يّمييدروا ر ييي٤ًم  ييم ومٞمٙموٟمييون وال٤مًميي٦م 

يي ﴿ييلع ىميد ظمي٤مًمٗموا أيي٦م اًمّيي٤مسم٘م٦م:  ْٛمَ  َواًْمٍََْمَ َّّي ٌم  ِنَّ اًم ِه قِمٚمْي
َك سمِي ٞمَْه ًَميي ٤م ًمَي ُف ُمَي َوٓ شَم٘مْي

ئُ  ّْ َك يَم٤مَن قَمٜمُْه َُم
ًٓ َواًْمُٗم١َماَد يُملا ُ ْوًَمئِ هلل يمام  هنم خيي٤مًمٗمون ىميو  ام قمي  [36]اإلسرا :﴾و

وَن ﴿وضمييييل:  يْمِب  ِْن يُمٜمْييييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميييي َل اًمييييلِّ ٠َمًُموا َ ْييييي واًمبؾمييييو  قمٚمٞمييييه  [43]النحررررل:﴾وَم٤مؾْميييي

اًمّالهل ي٠مُمب  يل اًمٕمٚمم سم٠من  ٞمْوا  ذا ؾمئٚمواهلل و  ٓ يٙمتٛموا اًمٕمٚمم اًميلين  قمٓميوا يميام 

ومٙمتٛميه  سيم ييوهل اًم٘مٞم٤مُمي٦م سمٚمجي٤مهل ُمين  ُمن ؾمئل قمين قمٚميم»ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل: 

 واًمٜم٤مس اًمٞموهل  ُم٤م قم٤مش و ُم٤م همػم قم٤مشهلل وٓ طم٤مًم٦م وؾمٓمى سملم ي١مٓء وي١مٓء. شٟم٤مر

ورسمٜميييي٤م قميييي  وضمييييل ىمييييد  وَيييي  اًمّييييْٞمل ًمٙمييييل ُميييين اًمٓميييي٤مئٗمتلم ذم ىموًمييييه قميييي  وضمييييل: 

ونَ ﴿ يْمِب  ِْن يُمٜمْييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميي َل اًمييلِّ ٠َمًُموا َ ْييي ًمْٞميي٤منهلل وم٠ميييل اًمييليمب قمٚمييٞمٝمم ا [43]النحررل:﴾وَم٤مؾْميي

وُمن ؾموايم قمٚمٞمٝمم اًم١ّما  قمين اًمْٞمي٤منهلل وطمٞمٜمئيٍل قمٜميدُم٤م يٜمٓمٚميق اعمجتٛمي  اإلؾميالُمي 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

33 

سمٕمٚمامئيييه وسمٖميييػم قمٚمامئيييه ذم ييييلا اليييدود شمّيييت٘مٞمم طمٞمييي٤مهتمهلل و ن ظمييي٤مًمٗموا اَييييٓمبسم٧م 

 طمٞم٤مهتم يمام يو واىم  اعمّٚمٛملم اًمٞموهل.

 ذًا:  ٥م قمغم يمل ومبد ُمن  ومباد اعمّٚمٛملم  ن يٜمٔمب  مم ٟمٗمّههلل  ن يمي٤من ييبى ذم 

 يٚمٞميي٦م اًمٕمٚمييم ومّييئل ومٕمٚمٞمييه  ن  ٞميي٥مهلل و ن يميي٤من يٕمييبك ُميين ٟمٗمّييه  ٟمييه ًمييٞمه ُميين  ٟمٗمّييه

 يييل اًمٕمٚمييم ومحييلار  ن يييتٙمٚمم سمييام ٓ قمٚمييم قمٜمييدعهلل وقمٚمٞمييه  ن يّمييٛم٧م و ن يّيي٠م   يييل 

 اًمٕمٚمم يمام ؾمٛمٕمتم ةٟمٗم٤ًم ذم أي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م.

 سملم يدي يلع اعم٘مدُم٦م  حتدث قمن اًمٗمتٜم٦م اًمٜم٤مزًم٦م سم٤معمّٚمٛملم قم٤مُم٦م يمام ذيمبٟم٤م.

ع اًمٗمتٜمييي٦م شمتٕمٚميييق سمجٜمّيييلم ُمييين اًمٜمييي٤مسهلل إو : الٙمييي٤مهلهلل وأظميييب: ومييي٠مىمو :  ن ييييل

وس اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦مهلل وأظميييب اًمِميييٕموب اعمّيييٚمٛم٦مهلل صميييم ؤاعمحٙموُميييونهلل إو : ر

ٟم٘مو   و ٟمٕمود  مم اًم٘مّم إو هلل  ٓ وييم الٙمي٤مهلهلل ومٜم٘ميو : يي١مٓء ـم٤مئٗمتي٤من سم٤مًمٜمّي٦ْم 

جييو ُمٜمٝميي٤م  ٓ  ن وًمٞم٦م ذقمٞميي٦مهلل ٓ  طمييد ُمييٜمٝمم يٜم١مًمٚمٗمتٜميي٦م اًم٘م٤مئٛميي٦م أنهلل يمٚمٝمييم قمٚمٞمييه ُمّيي

اومييؽمض  ٟمييه شميي٤مب  مم ام قميي  وضمييل و ٟميي٤مبهلل وًمٙميين وال٤مًميي٦م يييلع ٓسمييد ُميين  ن شمٔمٝمييب 

ةصميي٤مر يييلع اًمتوسميي٦م قمٛمٚمٞميي٤ًم وًمييٞمه ىموًمٞميي٤ًمهلل سمٕميي  ييي١مٓء الٙميي٤مهل فمٝمييب اقمتييداؤيم ذقميي٤ًم 

قمييغم دوًميي٦م سيي٤مورة  ييمهلل واضمت٤مطموييي٤م يمييام ي٘ميي٤م  ذم ًمٞمٚميي٦م ٓ ىمٛمييب ومٞمٝميي٤مهلل ويييلا طمٙمييم 

ُمن  يل اًمٕمٚممهلل و ُمي٤م قم٤مُمي٦م اًمٜمي٤مس وم٘ميد ىمٚمٜمي٤م ُمي٤م  خم٤مًمف ًمٚمنمع واَ  ٓ ي٘مْل ضمدًٓ 

  ٥م  ن ي٘م٤م  ذم طم٘مٝمم ويو  هنم ٓ  وز  م  ن يتٙمٚمٛموا ٕهنم ٓ قمٚمم قمٜمديم.

نَ ﴿رسمٜمييي٤م قمييي  وضميييل ي٘مييييو  ذم حمٙميييم يمت٤مسميييه:  ُٚمييييوا  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَيييي٤مِن ُِمييي ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَ اعمْ

غَم  ٤م قمَي َداُ َ ٧ْم  ِطمْي ٢مِْن سَمٖمَي ُحوا سَمٞمْيٜمَُٝماَم ومَي
يَء وَم٠َمْصٚمِ ي شَمْْٖمِيي طَمتَّيى شَمٗمِي

تِي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَم٘مَي  إظُمْي
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ِ ِب امَّ يمم اعمّيييٞمٓمب قميييغم ٤مهلل وٓ ؿميييك قمٜميييدٟم٤م ُمٓمٚم٘مييي٤ًم ذم  ن الييي[9]الحجررررات:﴾ ِمَم َ ُْمييي

يمم اعمّٞمٓمب قمغم اًمٙموي٧مهلل وطمٞمٜمئٍل ًمو يم٤من يٜمي٤م  ُمين  ٙميم ٤ماًمٕمباب سمٖمى قمغم ال

ٟميييه وًميييو يمييي٤من قمييي٤مدة يٓمْيييق اًمنمييييٕم٦م اإلؾميييالُمٞم٦م ذم يميييل ُمّميييٞم٦ْم  و ٟم٤مزًمييي٦م  و يمييي٤من سم٢مُمٙم٤م

إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م ُم٤مئيي٦م سم٤معم٤مئيي٦م ويييلا ُميي  إؾمييف قم ييي  ٓ وضمييود ًمييه اًمٞمييوهلهلل ًمٙمٜمييي 

 ىمييو : طمتييى ًمييو وضمييد ُمثييل يييلا الٙمييم وم٢مٟمييه ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ٓ يوضمييد ُمّييتٓمٞم  

٤مشمِ ﴿ًمتٓمْٞمق أي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م:  َبى وَم٘مَي غَم إظُمْي ٤م قمَي ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ
ُٚموا وَم٠َمْصٚمِ

ِب امَِّ يَء  ِمَم َ ُْميي
ي شَمِْْٖمييي طَمتَّييى شَمِٗميي

تِيي هلل ذًمييك ٕٟمٙمييم شمٕمٚمٛمييون عٞمٕميي٤ًم  ن [9]الحجرررات:﴾اًمَّ

ؿمييي٤مء ام سمييي٠من اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م ىمْيييل ٟمييي و  ييييلع اًمْٚمٞمييي٦م ىميييد قم٘ميييدوا اضمتامقمييي٤مت يمثيييػمةهلل 

وُمييييي١ممبات قمدييييييدةهلل يمييييي٤من عييييي٤ميػم اعمّيييييٚمٛملم وؿميييييٕمو م ٓ يٕمبوميييييون ؿميييييٞمئ٤ًم ُمييييين 

ٚمييك اعميي١ممبات  و يمييام ي٘موًمييون اًمٞمييوهل: ُميي٤م  ييبي وراء ا الوميي٤مت اًمتييي شمييدور ذم شم

اًمٙمييواًمٞمههلل عٝمييور اًمٜميي٤مس ٓ يٕمٚمٛمييون ؿمييٞمئ٤ًم ُميين ذًمييكهلل ًمٙمييٜمٝمم يميي٤مٟموا يالطمٔمييون  ن 

يٜم٤م  ظمالوم٤مت وظمالومي٤مت يمثيػمة  و ؿميديدةهلل وًميلًمك شمٜمٕم٘ميد شمٚميك اعمي١ممبات وشمٚميك 

آضمتامقم٤متهلل وُمٕمٜمى ذًمك  هن٤م ش شمٗمد يلع اًميدو  اضمتامقمي٤مهتم وُمي١ممباهتم ؿميٞمئ٤ًمهلل 

ومٙم٤من ُمن ٟمتٞمج٦م ذًمك  ي: ُمن قمدهل وضمود طم٤ميمم  ٙمم سمام  ٟم   ام قمغم إىمل ذم 

يلع اعم٠ّمًم٦مهلل  و  ٙمم سمام  ٟم   ام ذم يلع اعم٠ّمًم٦م ًمٙمٜمه ٓ يّتٓمٞم  شمٜمٗمٞملي٤ما ٕن 

شمٜمٗمٞملي٤م  ت٤مج  مم ىموة  ىموى ُمن ىموة اًم٤ْمهميهلل ٕن ام قم  وضمل ي٘مو  يميام ؾميٛمٕمتم: 

ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن ﴿
تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء وَم٠َمْصٚمِ ُٚموا اًمَّ

٤م قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

 .[9]الحجرات:﴾ ِمَم َ ُْمِب امَِّ

وٟمحن ٟمٕمٚمم سمحٙميم اًمواىمي  وييلا  ي٤م يٗمبطمٜمي٤م ُمين ضمٝمي٦م و  ٟمٜمي٤م ُمين ضمٝمي٦م  ظميبى 
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ٟمٕمٚمييم ُميين ضمٝميي٦م اًمواىميي   ن اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م يم٤مٟميي٧م يييي اًمدوًميي٦م اعمبؿمييح٦م ًمتٜمٗمييل يييلا 

ًمنميييييقمي عمييييي٤م ييييييو ُمٕميييييبوك قمٜمٝمييييي٤م  هنييييي٤م ييييييي ُمييييين سميييييلم اًميييييدو  اًمٕمبسمٞمييييي٦م سميييييل الٙميييييم ا

واإلؾمييالُمٞم٦م إقمجٛمٞميي٦م إظمييبى يييي اًمتييي شمٓمْييق إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦مهلل و ن يميي٤من يييلا 

اًمتٓمْٞمق ذم سمٕم  اس ئٞمي٤مت ومٞمٝمي٤م ٟمٔميب وًمٙمٜمٝمي٤م قميغم يميل طمي٤م  إُميب يميام ىمٞميل ىميدياًم 

٤معم٤مئييي٦م وطميييديث٤ًم: طمٜم٤مٟمٞميييك سمٕمييي  اًمنمييي  ييييون ُمييين سمٕمييي هلل وم٤مًميييلي  ٙميييم سم٤مإلؾميييالهل سم

مخّيييلم ظميييػم ُمييين اًميييلي  ٙميييم سم٤مإلؾميييالهل سم٤معم٤مئييي٦م قمنميييينهلل ويٙميييلا دواًمٞميييكهلل ييييلا 

يٗمبطمٜميي٤م ُميين ضمٝميي٦م  ن يييلع اًمدوًميي٦م شمٓمْييق إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م  طمّيين ُميين همػمييي٤مهلل ًمٙميين 

  ٟمٜميي٤م  ن همػمييي٤م ُميين اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبى ًمييٞمه وم٘مييال ٓ شمّييػم ُمّييػمهت٤م قمييغم 

م ُمٓمٚم٘ميييي٤ًمهلل و ٟمييييام حتٙمييييم قمجبييييي٤م وسمجبييييي٤مهلل سمييييل ٕهنيييي٤م ٓ شمٙميييي٤مد حتٙمييييم سمييييام  ٟميييي   ا

سم٤مًم٘مواٟملم اًمتي ىميد يٙميون سمٕمْميٝم٤م  ٟمجٚمٞم يي٤ًم وسمٕمْميٝم٤م ومبٟمّيٞم٤ًم ويٙميلاهلل ًميلًمك ومي٢مذا ىمي٤م  

تِييي ﴿ام قميي  وضمييل:  ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَمَ٘ميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي ُحوا سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي
ٚمِ وَم٠َمْصيي

يم٤من اعمٗمبوض  ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يي  [9]الحجرات:﴾شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّ

اعمبؿمييح٦م عميي٤م ذيمبٟميي٤م ُميين شمٗموىمٝميي٤م قمييغم همػمييي٤م ُميين اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م إظمييبى ذم شمٓمْٞمييق 

إطمٙمييييي٤مهل اًمنميييييقمٞم٦مهلل يم٤مٟمييييي٧م ييييييي اعمبؿميييييح٦م  و اعمٗميييييبوض  ن شمٜمٗميييييل ييييييلا الٙميييييم 

 اًمنمقميهلل ًمٙمن ُم  إؾمف ٓ شمّتٓمٞم   ن شمٜمٗمل يلا الٙمم اًمنمقميهلل عم٤مذا 

٤مهل اًمنمييقمٞم٦م سم٤معم٤مئيي٦م ُم٤مئيي٦مهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ًمييو  رادت  ن شمٓمْييق ٕهنيي٤م  وًٓ ٓ شمٓمْييق إطمٙميي

يلا الٙميم اًمنميقمي ومٙمثيػم ُمين إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م واًمتيي شمٓمْ٘مٝمي٤م والٛميد مهلل ومٝميلا 

الٙمييم شمٜمٗمٞمييلع يتٓمٚميي٥م  ن شمٙمييون اًمدوًميي٦م اعمٜمٗمييلة ًمييه يييي  ىمييوى دوًميي٦م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمييدو  

ذم ييييلع  اًمٕمبسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ًمٙمٜمٜمييي٤م ٟمحييين ُمييي  إؾميييف اًمِميييديد ش ٟمجيييد ييييلع اًم٘ميييوة
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اًمدوًمييي٦م اًمتيييي ييييي ظميييػم ُمييين همػميييي٤م ُمييين اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م ُمييين طمٞمييي٨م مّيييٙمٝم٤م سمتٜمٗمٞميييل 

 إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦ما ٕهن٤م َٕمٞمٗم٦م ُمن طمٞم٨م ىموهت٤م اعم٤مدي٦م سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمدوًم٦م اًم٤ْمهمٞم٦م.

اًمدوًميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م يمييام شمييد  فمييوايب شمٚمييك اعميي١ممبات وشمٚمييك اًمٚم٘ميي٤مءات ش يٗمييد ومٞمٝميي٤م 

ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم ﴿: إُميييب إو  اعمييي٠مُمور سميييه ذم أيييي٦م اًمّييي٤مسم٘م٦م
ٚمِ هلل ُمييي٤م [9]الحجررررات:﴾وَم٠َمْصييي

ي شَمِْْٖميييي طَمتَّيييى ﴿ ُمٙمييين اإلصيييالحهلل طمٞمٜمئيييٍل يييي٠ميت إُميييب أظميييب ذم أيييي٦م: 
تِييي ٤مشمُِٚموا اًمَّ وَمَ٘مييي

ِب امَِّ ُمين اًميلي ي٘م٤مشميل ييلع اًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦م  ُمين يمي٤من  ىميوى  [9]الحجررات:﴾شَمِٗميَء  ِمَم َ ُمْي

ٞمه وم٘مال ذم يلع اًمدوًم٦م اًمتيي ىمٚمٜمي٤م ُمٜمٝم٤مهلل يلع إىموى ُم  إؾمف اًمِمديد ش شموضمد ًم

 هنيي٤م يم٤مٟميي٧م يييي اعمٗمييبوض  ن شمٙمييون اعمٜمٗمييلة  ييلا الٙمييم  و  ييلا إُمييب اًمثيي٤مين ذم 

أي٦م اًمٙمبيٛم٦مهلل سمٕمد  ن ش يٗمد شمٜمٗمٞمل إُمب إو هلل ويو حم٤موًم٦م اًمّمٚم هلل و يميؼم دًمٞميل 

قمييغم ذًمييك  ن يييلا اًمْٖمييي اًمييلي ش يٛمٙميين  زاًمتييه سم٤مًمٓمبي٘ميي٦م إومم والّييٜمى ويييي 

وٓ سم٤مًمٓمبي٘م٦م إظمبى ويي اعم٘م٤مشمٚم٦م  و اًم٘مت٤م  عمي٤م ذيمبٟمي٤مع ُمي  إؾميف ٟميت٩م اًمّمٚم هلل 

ُميين يييلا اًمْٖمييي  ُمييب ُميي٤م يميي٤من ًمٞمخٓمييب ذم سميي٤م   طمييد ُميين اعمّييٚمٛملم يم٤موميي٦م  ن يتح٘مييق ذم 

ؾمييْٞمل ُميي٤مذاهلل ذم ؾمييْٞمل حتيي٤مر اقمتييداء وسمٖمييي ةظمييب ىمييد ي٘ميي  ُميين يييلع اًمدوًميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م 

 ويي اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦مهلل ُم٤م قمغم اًمدوًم٦م إظمبى اعمج٤مورة ًمٚمدوًم٦م اعمْٖمي قمٚمٞمٝم٤م  ٓ

اًملي ٟمت٩م ُمن وراء ذًمك  آؾمتٕم٤مٟم٦م ًمٞمه وم٘مال سم٤مًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦مهلل وُمٕمٚميوهل يميام ذيمبٟمي٤م 

ةٟمٗم٤ًم  هني٤م ٓ حتٙميم اًمنمييٕم٦م اإلؾميالُمٞم٦مهلل سميل وومٞمٝمي٤م دوًمي٦م شمٕمٚمين  هني٤م ٓ شمتْٜميى اإلؾميالهل 

ديٜميي٤ًمهلل و ٟمييام شمتْٜمييى اًمْٕميي٨م ديٜميي٤ًم وُمٜمٝم٤مضميي٤ًم  يي٤مهلل  ٓ ويييي اًمدوًميي٦م اًمّييوري٦مهلل وم٤مؾمييتٕم٤مٟم٧م 

اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م اًمنميييقمٞم٦م  يييلع اًميييدو  وومٞمٝمييي٤م اًمدوًمييي٦م اًمّيييوري٦م وييييي دوًمييي٦م سمٕمثٞمييي٦م 

ُمٕمبووميييي٦مهلل وُمٕمبووميييي٦م  هنيييي٤م يم٤مٟميييي٧م دائيييياًم شمتحييييدث قميييين آٟمؼمي٤مًمٞميييي٦م وقميييين إُمبيٙميييي٤من 
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واًمٞمٝمودييييي٦م وٟمحييييو ذًمييييكهلل و ذا يييييي  ظمييييػمًا شمٜمْمييييم  مم اسييييٞم  إُمبيٙمييييي واسييييٞم  

ي٦مهلل عمييي٤مذا  ظمِميييٞم٧م  ن اًمؼميٓمييي٤مينهلل اًميييلي  و اًميييلين  اؾميييتٕم٤مٟم٧م  يييم اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمود

يّمٞمْٝم٤م ُم٤م  ص٤مب ضم٤مرهت٤م قمغم طمد اعمثل اًمِم٤مُميهلل ُم٤م  دري  ذا يم٤من يلا ُمٕمبووم٤ًم ذم 

ييييلع اًميييْالد:  ذا طمٚميييق ضمييي٤مر  سميييل  ٟمييي٧م. ومخِميييٞم٧م اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م  ن يّميييٞمْٝم٤م ُمييي٤م 

 صيي٤مب اًمٙموييي٧م ُميين اًمدوًميي٦م اًمٕمباىمٞميي٦مهلل يمٞمييف طمٚميي٧م اعمِمييٙمٚم٦م ودومٕميي٧م ا ييوك قمٜمٝميي٤م 

ٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل يييل يييلع اؾمييتٕم٤مٟم٦م ُمنمييوقم٦م ذم ُميين وىمييوع اقمتييداء ضمديييد قمٚمٞمٝميي٤م  اؾمييت

اإلؾميييالهل  قمٚمييياًم سمييي٠من ـميييالب اًمٕمٚميييم ومْميييالً قمييين  ييييل اًمٕمٚميييم واعميييؼمزين ذم اعمجييي٤م  

اًمٕمٚمٛمييييي يٕمٚمٛمييييون عٞمٕميييي٤ًم  ن يٜميييي٤م  ىم٤مقمييييدة ذقمٞميييي٦م ش يْمييييٕمٝم٤م اًمٗم٘مٝميييي٤مء قمييييغم إىمييييل 

سمٕمْمٝممهلل وم٢من اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم  إؾمف ُم   هني٤م ىمواقميد  صيوًمٞم٦م ومٝميي ذم يمثيػم ُمين 

ختتٚميييف ُمييين ُميييلي٥م  مم ةظميييبهلل وم٤مٕصيييو  اًمتيييي يبضمٕميييون  ًمٞمٝمييي٤م ذم شمٓمْٞميييق إطمٞمييي٤من 

اًمٗمييبوع ىمييد خيتٚمييف ُمييلي٥م قميين ةظمييبهلل وم٤مًم٘م٤مقمييدة اًمتييي يٕمٚمٛمٝميي٤م يمييام ىمٚميي٧م ةٟمٗميي٤ًم طمتييى 

ـمييالب اًمٕمٚمييم يٕمٚمٛمييون  هنيي٤م ًمٞمّيي٧م ىم٤مقمييدة وَييٕمٝم٤م سمٕميي  اًمٕمٚمييامء إصييوًمٞمون و ٟمييام 

٤م يَ ﴿اعموصييوك سمحييق ذم ىموًمييه شمٕميي٤ممم:  ¢يييي ىم٤مقمييدة وَييٕمٝم٤م رؾمييو  ام  ٜمْٓمِييُق َوَُميي

نِ  ييَوى  قَمييي ٌي ُييييوطَمى * اْ َي َّٓ َوطْمييي َو  ِ  ¢ذًميييك حمٛميييد رؾميييو  ام  [4-3]الرررنجم:﴾ ِْن ُيييي

 ٟم٤م ٓ ٟمّتٕملم »: ¢اًملي ىم٤م  ُم٘مٕمدًا وُم١مصالً ًمتٚمك اًم٘م٤مقمدة وإصل  ٓ ويو ىموًمه 

 .شسمٛمنم 

وضمٕمٚمٝميي٤م ذيٕميي٦م ُمّييتٛمبة  مم يييوهل  ¢ىم٤مقمييدة رؾمييو  ام  ش ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سمٛمنميي »

ةظمب.. ويلا اًمٚمٗم  إو   ظمبضمه اإلُمي٤مهل ُمّيٚمم ذم صيحٞمحههلل ذم  اًم٘مٞم٤مُم٦مهلل وذم ًمٗم 

 ٟمي٤م ٓ »ًمٗم  ةظمب  ظمبضمه  سمو قمْد ام ال٤ميمم ذم يمت٤مسميه اعمٕميبوك سم٤معمّيتدر  سمٚمٗمي : 
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ومٝميلع ىم٤مقميدة ٓ  يوز ًمدوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م  ذا يم٤مٟمي٧م  شٟمّتٕملم سم٤معمنمييملم قميغم اعمنمييملم

  ام ومٚميييٞمه سمٕميييد حتٙميييم سميييام  ٟمييي   امهلل  ُمييي٤م  ذا يم٤مٟمييي٧م ىميييد دميييبدت ويمٗميييبت سميييام  ٟمييي 

اًمٙمٗمب ذٟم٥مهلل وًمٞم٧ّم اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يملًمك ٕهني٤م ٓ شمي ا  ذم يمثيػم  ن ش  ىميل: ذم 

هلل  ُميي٤م ي٤ميٜميي٤م وم٘مييد ظمبضميي٧م قميين ¢ يمثييب  طمٙم٤مُمٝميي٤م شمّمييدر قميين يمتيي٤مب ر يي٤م وؾمييٜم٦م ٟمْٞمٝميي٤م 

 يمام ذطمٜم٤م. ¢يلع اًم٘م٤مقمدة اًمتي وَٕمٝم٤م رؾمو  ام 

ُمّييٚمٛمتلم: اًم٤ْمهمٞميي٦م   ذا قمبومٜميي٤م يييلع ال٘مٞم٘ميي٦م ومٝمٜميي٤م خم٤مًمٗمتيي٤من س تيي٤من ُميين دوًمتييلم

واًمتيييييي ظمِميييييٞم٧م اًمْٖميييييي ُمييييين اًم٤ْمهمٞمييييي٦مهلل )اٟم٘مٓمييييي٤مع( سمْٖمٞمٝمييييي٤م قميييييغم ضم٤مرهتييييي٤مهلل وإظميييييبى 

سم٤مؾمتٕم٤مٟمتٝم٤م سم٠مقمداء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م  ٓ ويم إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من وهمػميم ُمن 

 اًمدو  اًمّمٚمٞمْٞم٦م إظمبى ويي ُمٕمٚموُم٦م ًمديٙمم.

ك ُموىمٗمٝم٤م وُمن قمج٥م  ن شمٙمون آؾمتٕم٤مٟم٦م اعمليمورة يي سمْٕم  اًمدو  اًمتي قمب

دمي٤مع اعمّيٚمٛملم  هني٤م َييديم وُم١مييدة عموىميف اًمٞمٝمييود ذم اطميتال م ًمٗمٚمّيٓملم ؾمييواء 

يمييي٤من اًمؼميٓمييي٤مٟمٞملم  وًٓ صميييم إُميييبيٙمٞملم صم٤مٟمٞمييي٤ًمهلل ومٝمييي١مٓء يمٚمٝميييم  ييين مييي٤مًم١موا ذم شم٠ميٞميييد 

ؾمٞمٓمبة اًمٞمٝمود قمغم ومٚمّٓملم َد اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًمهلل ًمو يمي٤من يٛمٙمين  ن ختي٤مًمف ييلع 

ًمييو يميي٤من يٛمٙميين  ن ختيي٤مًمف يييلع اًم٘م٤مقمييدة  شسمٛمنميي  ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم »اًم٘م٤مقمييدة اًمٜمْوييي٦م: 

اًمٜمْوييييي٦م سم٤مٓؾمييييتٕم٤مٟم٦م سمييييْٕم  اعمنميييييملم ًمٙميييي٤من ذًمييييك سمٛمنميييييملم ش يٕمييييبك شميييي٤مرخيٝمم 

إؾمييود ذم اٟمحٞميي٤مزيم ًمٚمٛمّييتٕمٛمبين اًمٞمٝمييود قمييغم اعمّييٚمٛملمهلل يميي٤من يٛمٙميين  ن يٙمييون 

يييييلا ُميييي  رء ُميييين اًمييييتحٗم هلل ٕن خم٤مًمٗميييي٦م اًم٘م٤مقمييييدة اًمٜمْوييييي٦م ٓ  ييييوز  ٓ ذم فمييييبك 

 ن يٚميم سمييه  ٓ  وًمييوا إُميب اًمييلي  ٛمي  إُمييباء واًمٕمٚمامءهللوًمٙمٜمييي ظمي٤مص ٓ يّييتٓمٞم  

 ىمو  يمٚمٛم٦م رسمام ش يّيْق ذم يميل ُمي٤م ضميبى ُمٜميي ُمين طميدي٨م طميو  ييلع اعمّي٠مًم٦م:  ن 
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يم٤من  وز آؾمتٕم٤مٟم٦م  ١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمْٞملم و دظم٤م م  مم اًمْالد اإلؾمالُمٞم٦م اًمتي 

ن يمييي٤من  يييوز آؾميييتٕم٤مٟم٦م شمٕمتيييؼم ُمٚمجييي٠م اًميييْالد اإلؾميييالُمٞم٦م اإلؾميييالُمٞم٦م إظميييبى يمٚمٝمييي٤م  

 يي١مٓء اعمنميييملم و دظميي٤م م  مم سمييالد اعمّييٚمٛملم ومييام يييو اعموَيي  اًمييلي ٓ  ييوز 

آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميييملم   ذا يميي٤من آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميييملم وصييل سمحٙمييم اًمِييورة اًمتييي 

ٟمّييييٛمٕمٝم٤م  طمٞم٤مٟميييي٤ًم ُميييين سمٕمْمييييٝمم اؾمييييتج٤مزوا  يييي٤م زقمٛمييييوا  ن يييييدظمٚموا اًمٙمٗميييي٤مر  مم سمييييالد 

ٕمٓمٞمييل اًم٘م٤مقمييدة اًمٜمْوييي٦ما ٕٟمٜمييي ٓ  شمّمييور اؾمييتٕم٤مٟم٦م  ظمييبى اإلؾمييالهل وميي٢مذًا يييلا ُمٕمٜميي٤مع شم

 سم٤مًمٙمٗم٤مر يٛمٙمن  ن شمٙمون  ظمٓمب ُمن يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م.

 ذًا:  مم يٜميي٤م ٟمٜمتٝمييي قميين اًمٙمييالهل ومييٞمام يتٕمٚمييق سم٤ملٙموُميي٤متهلل ويْ٘مييى اًمٙمييالهل اًمييلي 

يتٕمٚمق سم٤مًمِمٕموبهلل  و  ومباد اًمِمٕموب ُمن اعمّٚمٛملمهلل وًمٙمن ىمْيل ذًميك  رييد  ن  ًمٗمي٧م 

ٟمٜمْه ًمههلل  ن اإلؾمالهل يٕمٓمي ًمألؾم٤ْمب طمٙمم اًمٖم٤مي٤متهلل ومٛمين  اًمٜمٔمب  مم رء يٜمْٖمي  ن

 ُمب سم٘متل ٟمٗمه ُم١مُمٜم٦م سمٖمػم طمق ومحٙمٛمه طمٙمم اًملي سم٤مذ اًم٘متل سمٞمدعهلل يٜم٤م  ةُمب سم٘متل 

رضمل ُمّٚمم وُم٠مُمور  لا اًم٘متل ويلا اعم٠مُمور ٟمٗمل اًم٘متيلهلل ومي٤مُٔمب طمٙمٛميه طمٙميم ييلا 

 اًم٘م٤مشمل اًملي سم٤مذ اًم٘متلهلل ٕٟمه  ُمب سمام طمبهل ام قم  وضمل.

ييييلا اعمثييي٤م  وإُمثٚمييي٦م يمثيييػمة ويمثيييػمة ضميييدًا  ن اًموؾمييي٤مئل اًمتيييي شمييي١مدي  مم   رييييد ُمييين

هم٤مييي٤مت حمبُميي٦م ومٝمييلع اًموؾميي٤مئل  يْميي٤ًم يييي حمبُميي٦م يمييام  ن اًموؾميي٤مئل اًمتييي شميي١مدي  مم 

هم٤مييييي٤مت ُمنمييييوقم٦م ومٝمييييي  يْميييي٤ًم وؾميييي٤مئل ُمنمييييوقم٦مهلل قمييييغم ظمييييالك اًم٘م٤مقمييييدة إوروسمٞميييي٦م 

اًمتيي يبوهني٤م ييي ُمين  اًمٙم٤مومبة اًمّمٚمٞمْٞم٦م اًمتيي شم٘ميو : اًمٖم٤ميي٦م شميؼمر اًموؾميٞمٚم٦م.  ي: اًمٖم٤ميي٦م

ص٤ملٝمم شمؼمر  م اًموؾمٞمٚم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ُم١مدي٦م  مم هم٤مي٦م همػم ُمنموقم٦مهلل وُم  إؾمف 

اًمِمييييديد  ن سمٕميييي  إطميييي اب اإلؾمييييالُمٞم٦م شمتْٜمييييى يييييلع اًم٘م٤مقمييييدة اًمٙميييي٤مومبة اًمٖم٤مييييي٦م شمييييؼمر 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

87 

اًموؾمٞمٚم٦م ُمن طمٞم٨م يدرون  و ٓ ييدرونهلل ُمين طمٞمي٨م يِميٕمبون  و ٓ يِميٕمبونهلل  قمٜميي: 

ا ُميين اًموؾميي٤مئل وإؾميي٤ْمب ُميي٤م يٕمٚمٛمييون  هنيي٤م ًمٞمّيي٧م  هنييم  ييوزون ٕٟمٗمّييٝمم  ن يتْٜمييو

 ؾمييي٤ْمسم٤ًم ُمنميييوقم٦مهلل ًمٙمٜمٝمييي٤م سمييي قمٛمٝمم شمييي١مدي  مم هم٤ميييي٦م ُمنميييوقم٦مهلل اًموؾمييي٤مئل وإؾمييي٤ْمب 

 يم٤مًمٖم٤مي٤مت  ٥م  ن شمٙمون ُمنموقم٦م وٓ  وز  ن شمٙمون خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع.

اًمٖمبض  ن  ذيمب أن  ٟمه يم٤من ُمن ٟمتٞمج٦م ذًمك اًمْٖمي و عمح٧م  مم يلاهلل وًمٙمٜمٜمي 

ُمن ٟمتٞمج٦م ذًمك اًمْٖمي اًملي ًمو اومؽمَٜم٤م  ٟمه ش ي٘مي  ش شم٘مي  ييلع  ذيمب ُمبة  ظمبى يم٤من 

اًمٗمتٜمييي٦م اًمٙميييؼمى وييييي ضمٚمييي٥م اًمٙمٗمييي٤مر اًمّميييٚمٞمْٞملم  مم سميييالد اإلؾميييالهل ٓ  ىميييو  سمييي٠مسمخه 

صمٛمن سمل دون صمٛمنهلل سمل وسمثٛمن يدومٕمه اعمّيتٕمٞمٜملم  ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مرهلل وييلا ُمين  ؾميو  ُمي٤م 

يم ًمٙمييين ٓ وىمييي  ذم اًمتييي٤مري  اإلؾميييالُمي طمّييي٥م قمٚمٛمييييهلل ويٜمييي٤م  ذيميييب سمٛمثيييل قميييبش ىميييد

 ريد ُمٜمه  ٓ اًمتليمػم  لا اعمثيلهلل وٓ  رييد ُمٜميه  ن ٟميؼمر  و  ن ٟمّيوغ ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦مهلل 

وم٘ميييد قميييبومتم  هنييي٤م خم٤مًمٗمييي٦م ًمٍميييي  اًم٘م٤مقميييدة اًمٜمْويييي٦م يميييام ذيمبٟمييي٤مهلل ييييلا اعمثيييل اًمٕميييبش 

 ي٘مو : ىم٤م  ال٤مئال ًمٚموشمد: ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن يدىمٜمي.

ًمييييٞمه قمييييلرًا ًمييييههلل  ي:  ٟمٜمييييي  ن يييييلا ًمّيييي٤من اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦مهلل ًمٙميييين يييييلا  ىمييييو : 

اؾمتٕمٜم٧م  ١مٓء اًمٙمٗمي٤مر واًميلين ُمي  إؾميف يّيٛموهنم سم٤مٕصيدىم٤مء طمٞميٜمام يتحيدصمون 

 ٟمٜمييي٤م اؾميييتٕمٜم٤م سم٤مًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م وسم٤مٕصيييدىم٤مء ُمييين دو   ظميييبىهلل يمٞميييف يٙميييون 

ييي١مٓء  صييدىم٤مء ويييم  قمييداء إُميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م يمييام ذيمبٟميي٤م ةٟمٗميي٤ًمهلل يييلا ًمييٞمه قمييلرًا  ييمهلل 

ٓ  ن اًموشمييد ؿمييق اسييدار ُميي٤م يميي٤من اٟمِمييق اسييدارهلل ىميي٤م  اليي٤مئال ًمٙميين طم٘مٞم٘ميي٦م إُمييب ًمييو

 ًمٚموشمد: ش شمِم٘مٜمي  ىم٤م : ؾمل ُمن يدىمٜمي.

وميييال قميييلر ُمٓمٚم٘مييي٤ًم ٓ ًمٚمْييي٤مهمي وٓ ًمٚمٛمّيييتٕملم سم٤مًمٙمٗمييي٤مر ذم ُمثيييل يييي٤مشملم اعمخييي٤مًمٗمتلم 
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 ًمٚمنمع.

أن  دظمل ومٞمام يتٕمٚمق سم٤مًمِمٕموب اعمّٚمٛم٦م و وميباد اعمّيٚمٛملمهلل وييو إُميب اًمثي٤مين 

 ُم٤م ىمّٛمٜم٤م اًمدو   مم سم٤مهمٞم٦م و مم ُمّتٕمٞمٜم٦مهلل ومٝملان ىمّامن. و إُمب اًمث٤مًم٨م  ذا 

اًم٘مّييم اًمث٤مًميي٨م: ُميي٤م يييو اعموىمييفهلل ويييلا ؾميي١ما  ٓ  ىمييو : يٓمييبح ٟمٗمّييه وم٘مييد ـمييبح 

ٟمٗمّه ُمبارًا وشمٙمبارًاهلل واًمٜم٤مس يتحدصمون ذم يمل سٚمه يٕم٘مد ذم يلع إيي٤مهلهلل ُمي٤م ييو 

 ُموىمف اعمّٚمٛملم يم٠مومباد وع٤مقم٤مت و طم اب 

اًمٕمبسمٞمييي٦م سٛموقمييي٦م  ن حتيييل ييييلع اعمِميييٙمٚم٦م و ن   ٟمييي٤م  ىميييو :  ذا ش شمّيييتٓم  اًميييدو 

شم٘ميض قمٚمٞمٝم٤م ومام قمّى  ن شمٗمٕمل إطم اب واسامقم٤مت وإوميباد رر ٓ شمّيتٓمٞم   ن 

شمٗمٕمل ؿمٞمئ٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًما ٕن اًمٗمبد  َٕمف ُمن اسامقمي٦مهلل واسامقمي٦م  َيٕمف ُمين الي ب 

اعمٜمٔمم اعمٙمتلهلل ويلع اعمجٛموقم٦م يمٚمٝم٤م يي  َيٕمف سمٙمثيػم ؾميواء ىمٚمٜمي٤م قمين اًمْميٕمف 

اًمٕمٚمٛمٞميي٦م  و ُميين اًمٜم٤مطمٞميي٦م اعم٤مدييي٦مهلل ُميين يييلع اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ستٛمٕميي٦م ويييلع ُميين اًمٜم٤مطمٞميي٦م 

يمٚمٝم٤م ش شمّتٓم   ن شمّمٜم  ؿمٞمئ٤ًمهلل ٓ  ن حتو  سملم اًم٤ْمهمي وسمٖمٞميههلل وٓ  ن شمّميد اًمْي٤مهمي 

  مم  رَههلل ومامذا يٗمٕمل  ومباد اعمّٚمٛملم اًمٞموهل 

ًميييلًمك ٟمحييين ٟميييليمب قم٤مُمييي٦م اعمّيييٚمٛملم سميييواضمْٝمم ذم  وىمييي٤مت اًمٗميييتن وييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  ٟمييي٤م 

ي٘مييو  ذم  ¢ٓ  قمٚمييم ٟمٔمػمييي٤م وىميي  ذم اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُميهلل و ذا يميي٤من اًمٜمْييي  ؿمخّمييٞم٤مً 

 ن سميييلم ييييدي اًمّييي٤مقم٦م ومتٜمييي٤ًم يم٘مٓمييي  اًمٚمٞميييل اعمٔمٚميييمهلل »يمثيييػم ُمييين إطم٤مديييي٨م اًمّميييحٞمح٦م: 

ذم سمٕميي   شيّمييْ  اًمبضمييل ومٞمٝميي٤م ُم١مُمٜميي٤ًم ويٛمزيي يميي٤مومبًاهلل ويٛمزيي يميي٤مومبًا ويّمييْ  ُم١مُمٜميي٤مً 

ومي٢مذا »وذم سمٕمي  ةظميب:  شيْٞم   طمديم ديٜمه سمٕمبض ُمين اًميدٟمٞم٤م ىمٚمٞميل»يلع إطم٤مدي٨م: 
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 شىمي٤م : ومٙموٟميوا  طميالس سمٞميوشمٙمم - و يميام ىمي٤م  قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل– دريمتم ذًمك 

 ي: اًم ُميييييوا سمٞميييييوشمٙمم وٓ شمتيييييدظمٚموا ذم ُمثيييييل ييييييلع اًمٗميييييتن ٕٟمٙميييييم ٓ شمّيييييتٓمٞمٕمون  ن 

شمّمييٚمحواا ٕن اًمييدو  اًمتييي يييي  ىمييوى ُمييٜمٙمم يمييام ذيمبٟميي٤م ًميين شمّييتٓمٞم   ن شمّمييٚم  وٓ 

ب  و اسامقمييي٤مت  و إطمييي اب ًمييين شمّيييتٓمٞمٕموا  ن  ٟميييتم يييي٤م ُمٕمنمييي إوميييباد ُمييين اًمِميييٕمو

طمييلم ىميي٤م :  ¢شم٘ميي٤مشمٚموا واًمييدو  يمٚمٝميي٤م ًميين شمّييتٓمٞم   ن شم٘م٤مشمييلهلل  ذًا: صييدب رؾمييو  ام 

 .شيموٟموا  طمالس سمٞمتٙمم»

يييلا ظمتيي٤مهل ُميي٤م  ردت  ن  ىموًمييه  ييلع اعمٜم٤مؾميي٦ْمهلل وًمٙمٜمييي  يْميي٤ًم  ريييد  ن  ًمٗميي٧م اًمٜمٔمييب 

٘ميبات اًمتيي ضمي٤مءت ذم  مم سمٕم  اًمٔميوايب اًمتيي ٟمٚمٛمّيٝم٤م أن  ي٤م ييليمبٟم٤م سميْٕم  اًمٗم

ن اًمٜميي٤مس ذم زُميين اًمٗمييتن  سمٕميي  شمٚمييك إطم٤مدييي٨مهلل ُمٜمٝميي٤م ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل 

 م قم٘مو  ًمٙمٜمٝم٤م يم٤م ٤ْمء  ّْون  و  ٥ّم  يمثبيم  هنم قمغم رء وًمٞمّوا قمغم 

رءهلل و ذا يم٤مٟمييييي٧م ييييييلع اًمٗمتٜمييييي٦م  يييييلع اعمث٤مسمييييي٦م ذم اًمْميييييخ٤مُم٦م وا ٓميييييورة وش يٚمتييييي هل 

ارعهلل ٟمحين ٟمٕمٚمييم  ٟميه وىميي  ذم اًمتي٤مري  إو  ظمييالك اعمّيٚمم سمٞمتييه ودارع ومٛمتيى يٚمتيي هل د

سملم اعمّٚمٛملم ش يتدظمل اًمٙم٤مومب اًمّمٚمٞمْي اًملي  ُمب اعمّٚمٛمون سمٛم٘م٤مشمٚمته وسمي٠من ييدقمو 

 مم واطمييدة ُميين صمييالث:  ُميي٤م اإلؾمييالهل و ُميي٤م اس ييي٦م و ُميي٤م  ن يييدومٕمواهلل و ُميي٤م اًم٘متييلهلل  ن 

ك يييدومٕموا اس ييي٦م قميين يييد ويييم صيي٤مهمبون و ُميي٤م الييببهلل ش يتييدظمل ذم ذًمييك ا ييال

اًمييييلي وىميييي  ذم اإلؾمييييالهل إو   قمٜمييييي: ُميييي٤م سمييييلم قمييييكم وُمٕم٤موييييي٦م ريض ام قمييييٜمٝمام ش 

يتدظمل اًمٙم٤مومب سميلم اًمٗميبي٘ملمهلل سميل يمي٤من  ّي٥م طمّي٤م امهلل وخيِميى ؾميٓموهتامهلل وُمي  

ذًمييييك وم٘مييييد اٟمحيييي٤مز يمثييييػم ُميييين اًمّمييييح٤مسم٦م قميييين اًمٓميييي٤مئٗمتلمهلل وش يٜمْمييييٛموا  مم  طمييييدا ٤مهلل 

اعمّٚمٛملم ُمين سميلم اًمٓمي٤مئٗمتلم عم٤مذا  ٕٟمه يم٤مٟم٧م ؾمؽمابهلل وومٕمالً  ري٘م٧م دُم٤مء يمثػم ُمن 
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اقمت ًمو يي٤ما ٕهنيي٤م ومتٜميي٦م اعمّييٚمم ي٘م٤مشمييل  ¢اعمت٘ميي٤مشمٚمتلمهلل ومٙميي٤من سمٕميي   صييح٤مب اًمٜمْييي 

 ظميي٤مع اعمّييٚمم ذم  ُمييب ومٞمييه ؿمييْٝم٦مهلل ومٞمييه دىميي٦مهلل يييلا ظمٚمٞمٗميي٦م اعمّييٚمٛملم ويييو قمييكم سميين  ش 

ـم٤مًم٥م ش ي٤ْميٕمه ُمٕم٤موي٦م ويو ذم دُمِمق اًمِمي٤مهلهلل ًمٙمٜميه  يت٩م سم٠مٟميه يٓم٤مًمي٥م سم٘متيل اًميلين 

 اًمباؿمد قمثامن سمن قمٗم٤من ريض ام قمٜمه.ىمتٚموا ا ٚمٞمٗم٦م 

 ذًا: ًمٙمل ُمن اعمت٘م٤مشمٚملم وضمٝم٦م ٟمٔمبهلل و ن يمٜم٤م ٟمحن اًمٞموهل سمٕمد  ن مٙمٜم٤م ُمن دراؾم٦م 

اًمتيي٤مري  اإلؾمييالُمي ويييلا ا ييالك اًمييلي وىميي  ىمييدياًمهلل أن ٟمّييتٓمٞم   ن ٟم٘مييو  سمٙمييل 

ن قمٚمٞم٤ًم يم٤من الق ُمٕمههلل و ن ُمٕم٤موي٦م يمي٤من سم٤مهمٞمي٤ًم ُمي   ٟميه ُمّيٚممهلل  ساطم٦م وسمٙمل ضمب ة: 

   ٟمييه صييح٤مشهلل ًمٙميين يمٞمييف قمبومٜميي٤م يييلا  ويييل يٛمٙميين أن ٟمٕمييبك يييلا ا ييالك وُميي

اًمٜم٤مضمم سملم اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م ويو  دب سمٙمثػم ُمن ذا  ا الك اًملي شمْلم الق ًمٜم٤م سمٕمد 

دراؾمييتٜم٤م ٕؾميي٤ْمب ا ييالكهلل وقمبومٜميي٤م  ن  طمييد اًمّمييح٤مسم٦م اًمييلين اٟمييامزوا واٟمحيي٤مزوا قميين 

 ى ٟمْييييوءة ُميييين ٟمْييييوءات يمييييل ُميييين اًمٓميييي٤مئٗمتلم اٟمْمييييم  ظمييييػمًا  مم ضمييييٞم  قمييييكم طمٞمييييٜمام ر

هلل شويي  قميامر شم٘متٚميه اًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦م» ٓ ويو ىموًمه قمٚمٞمه اًمّميالة واًمّيالهل:  ¢اًمبؾمو  

ومٚمام ىمتل قمامر ريض ام قمٜمه ويم٤من ذم ضمٞم  قمكم طمٞمٜمئٍل اٟمْمم سمٕم  اًمّمح٤مسم٦م ُمن 

اًملين ؾمٛمٕموا يلا الدي٨م ُمن ومم اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّيالهل يمي٤من ُمين ىمْيل ٓ ُمي  يي١مٓء 

ةٟمٗم٤ًم ُمن  ٟمه ومٞمه يٜم٤م  ؿمْٝم٦مهلل ومٝمو ٓ يبيد  ن ي٘م٤مشمل ُمّٚمٛملم  وٓ ُم  ي١مٓء عم٤م ذيمبت

ُميين  ضمييل  ن يييلا اعمّييٚمم يييبى  ن  وًمئييك قمييغم ظمٓميي٠مهلل ًمٙميين عميي٤م شمْييلم ُميين اعمٕمّمييوهل 

 شوي  قمامر شم٘متٚمه اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞمي٦م»ؿمٝم٤مدة ٓ ي٠مشمٞمه اًم٤ْمـمل ُمن سملم يدهي٤م وٓ ُمن ظمٚمٗمٝم٤م: 

   ن ٟم٘مو :  ٟمٜم٤م  ي٥م اٟمْمم  مم قمكمهلل يل ٟمحن ُمٕمنم  ومباد اعمّٚمٛملم اًمٞموهل ٟمّتٓمٞم

 ن ٟمٙمون ُم  ي١مٓء  و ُم  ي١مٓءهلل ُم  ي١مٓء قمغم ي١مٓء  و ُم  ي١مٓء قمغم  وًمئكهلل 
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 ين اًمدًمٞمل ذم يلا قمٚماًم سمٕمد  ن ذطمٜمي٤م ًمٙميم  ن يميل ُميٜمٝمام خمي٤مًمف ًمٚمنميعهلل وًميٞمه 

 إُمب يمام يم٤من ذم قمٝمد قمكم الق يم٤من ُم  قمكمهلل وُمٕم٤موي٦م يم٤من يو اًم٤ْمهمي.

ػم سمييلم شمٚمييك اًمٗمتٜميي٦م وسمييلم يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمٗميي٤مرب ُميي  ذًمييك ُميي  اًمٗميي٤مرب اًمواَيي  اًمٙمْيي

اًمٙمْييػم ُميين ضمٝميي٦م  ن يٜميي٤م  اًمٗمتٜميي٦م يم٤مٟميي٧م سمييلم ـميي٤مئٗمتلم ُمّييٚمٛمتلمهلل  ُميي٤م أن وم٤مًمٗمتٜميي٦م  وًٓ 

سميييلم ـمييي٤مئٗمتلم ُمّيييٚمٛمتلمهلل زائيييد  ن ُمييي   طميييدى اًمٓمييي٤مئٗمتلم دو  ُمنمييييم٦م يمييي٤مومبة صيييٚمٞمْٞم٦م 

ٞم  ويييي  يييدت اًمٞمٝمييود قمييغم اعمّييٚمٛملمهلل وم٤معمِمييٙمٚم٦م يٜميي٤م  يمييؼم و يمييؼمهلل ًمييلًمك ٓ يّييتٓم

اعمّٚمم ذم يلع اًمٔمبوك البضم٦م  ٓ  ن يتٛمّك سم٘موًميه قمٚمٞميه اًمّيالهلهلل سميل و ن يٕمي  

 .شيموٟموا  طمالس سمٞمتويمم»سم٤مًمٜمواضمل:  ٤مقمٚمٞمٝم

يييلا ةظمييب ُميي٤م يتٞمٌيي زم ذيمييبع  ييلع اعمٜم٤مؾميي٦ْمهلل و ٟميي٤م  قمٚمييم ي٘مٞمٜميي٤ًم  ن يٜميي٤م  يمثييػمًا ُميين 

إؾميييييئٚم٦م واإلؿميييييٙم٤مٓتهلل ًمٙمٜميييييي  رييييييد  ن يمييييي٤من يٜمييييي٤م  رء ُمييييين ذًميييييك  ن يالطمييييي  

ن ُم٤م ىمدُم٧م ةٟمٗم٤ًم ُمن اًمتٗمبيق سملم اًمٕمٚمامء وهمػميم  ن ٓ  ٙمم  طمديم سمب ي اًم٤ّمئٚمو

وسم٤مضمتٝم٤مد ُمن قمٜمدع ويو ًميٞمه ُمين  ييل اًمٕمٚميم وآضمتٝمي٤مدهلل  ن ذم ذًميك ًميليمبى عمين 

 يم٤من ًمه ىمٚم٥م  و  ًم٘مى اًمّٛم  ويو ؿمٝمٞمد.

 ( 00:  01: 01/   454) اهلدى والنور / 

 ( 00:  35: 35/   454) اهلدى والنور / 

ؾم٤مئل ي٘مو : اًمبضم٤مء اًمتٗمبيق سملم اًمواىم  ذم ا ٚمٞم٩م و ومٖم٤مٟمّيت٤منهلل طمٞمي٨م  اًم١ّما :

  ٟمٙمم ىمٚمتم:  ن  ومٖم٤مٟمّت٤من ضمٝم٤مد وٟمٞم٦مهلل وا ٚمٞم٩م ومتن 

طمٞمييٜمام سمييد  اسٝميي٤مد ذم  ومٖم٤مٟمّييت٤من يمييي٤من  هٟمييي يييل ي٘مييو  اًمّيي٤مئل اعمّييٙملم  اًمِمييٞم :
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يٜم٤م  ومتٜم٦مهلل  هل يم٤من ضمٝم٤مدًاهلل يلا اًمّي١ما  شمٙميبر ُمي  إؾميف ُمين يمثيػم ُمين اًمٜمي٤مسهلل ومٝميم 

ٗمبىمون سملم اًمٜمي٤مس ُمين  ظمواٟمٜمي٤م إومٖمي٤مٟمٞملم واًميلين ضم٤مييدوا قمنمي ؾميٜملم ذم ؾميْٞمل ٓ ي

اًم٘مْميييي٤مء قمييييغم الٙمييييم اًمِمييييٞموقمي ذم سمالديييييمهلل و ن  صيييي٤مسمتٝمم ويمّيييي٦م  و ٟمٙمّيييي٦م ُميييي  

إؾمييف ذم ةظمييب يييلع اًمّييٜملم وٟمبضمييو  ن يٙمييون  ُمييبًا قم٤مرَيي٤ًم ٓ يٗمييبب يييلا اًمّيي٤مئل 

م صدًا ًمٚمح ب اًمِمٞموقمي وا اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل اُمث٤مًمه سملم واىم  ي١مٓء اًملين اسمتدؤو 

اًملي يتْٜم٤مع اًمِمٞموقمٞملم يٜمي٤م  ؾميواء يمي٤مٟموا ُمين اًمّيٗمٞم٧م ىميدياًم  و ُمين  ذٟمي٤م م طميديث٤ًمهلل 

ٓ يٗمبىمييون سمييلم يييلا اسٝميي٤مد وسمييلم اًمٗمتٜميي٦م اًم٘م٤مئٛميي٦م اًمٞمييوهل وًمييٞمه يٜميي٤م  ضمٝميي٤مدهلل وًمييلًمك 

ومٛمييين مييي٤مهل اليييدي٨م اًميييلي  ذت  ًمٞميييه ذم ظم٤ممييي٦م يمٚمٛمتيييي اًمّييي٤مسم٘م٦م  ٟمٜمييي٤م  ييي٥م  ن ٓ 

ن اًمٜمي٤مس قمّمي٤م دمٛمٕمٝميم وقمّمي٤م شمٓميبيمهلل  اعمثيل اًمٕمي٤مُمي اًمّيوري: ٟمٙمون يمام ي٘مو  

يمٚمٛميييي٦م دمٛمٕمٜميييي٤م ويمٚمٛميييي٦م شمٗمبىمٜميييي٤مهلل ُميييين قمٝمييييد ىمبييييي٥م يميييي٤من يوضمييييد سمٕميييي  اًمٜميييي٤مس اًمييييلين 

يتٔميييي٤ميبون سميييي٠مهنم دقميييي٤مة  ؾمييييالُمٞمونهلل  و يتٔميييي٤ميبون سميييي٠مهنم دقميييي٤مة  ؾمييييالُمٞملمهلل يميييي٤مٟموا 

يٙمٗمييبون طميي ب اًمْٕميي٨م وُميين يٙمييون قمييغم ر ؾمييههلل و ذا أن ُميي٤م سمييلم قمِمييٞم٦م وَييح٤مي٤م 

 لا اًمبئٞمه يو  ُمل إُم٦م  و اًمِمٕموب اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤مهلل ُم٤م اًملي ضمبى  صْ  ي

ٕٟمه سمد ت ُمٜمه يمٚمامت ـمٞم٤ْمت عيٞمالت  وٟمحين ٟمبييد  ن شمٙميون ُمٕميؼمة قمين واىمي  

يييلا اًمييبئٞمههلل وًمٙمٜمٜميي٤م ٟمبيييد  ن ٟمييبى ومٕمييالً و ٓ ٟمّييٛم  يمييام ىمٞمييل:  ؾمييٛم  ضمٕمجٕميي٦م وٓ 

ظم٤مص٦م ذًميك اًميلي  رى ـمحٜم٤ًمهلل ٟمحن ايمتٗمٞمٜم٤م سم٠مىموا  وُمواقمٞمد ُمن يمل ي١مٓء الٙم٤مهل 

ىم٣ميي ام قمٚمٞمييههلل اًمييلي يميي٤من خيييدر  قمّميي٤مب اًمِمييٕموب اعمّييٚمٛم٦م سم٘موًمييه:  ٟمٜميي٤م ٟمبيييد  ن 

ٟمبُمييي اًمٞمٝمييود ذم اًمْحييب. ومييامذا يم٤مٟميي٧م اًمٕم٤مىمْيي٦مهلل  هنييم مٙمٜمييوا ُميين اًمييؼم ُميين ومٚمّييٓملم.. 

  ًم هلل يلع يمٚمامت اقمتدٟم٤مي٤مهلل ومٜمحن ٟمبيد  ىموآً.
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ٓ طمٞمي٤مة وٓ وٓ  ٟمحن ٟمّٛم  ُمثالً رء يْنم سمخػمهلل سم٠من صداهل طمّيلم شمْيلم ًميه  ن

..  ٓ سم٤مإلؾمييالهلهلل ٟمحيين ٟمبيييد دقميياًم  ييلع اًمٙمٚمٛميي٦مهلل  ن يٕمٚميين شمييؼمؤع ُميين طميي ب اًمْٕميي٨مهلل 

صمييم يييلا ٓ يٙمٗمييييهلل  ن يٚمٖمييي ؿميييٞمئ٤ًم اؾمييٛمه طميي ب اًمْٕمييي٨مهلل صمييم ييييلا ٓ يٙمٗمييي  ن يٚمٖميييي 

إطم اب يمٚمٝمي٤ما ٕن اإلؾميالهل ٓ ي٘ميب  ي طمي بهلل ٕن ام قمي  وضميل ي٘ميو  ذم سيي  

يمِلَم  وا ُِمنَ َوٓ شَمُٙموٟمُ ﴿اًم٘مبةن اًمٙمبيم:  ىُموا ِديٜمَُٝمْم َويَم٤مُٟموا ؿِمٞمًَٕم٤م  ُِمنَ * اعمُْنْمِ ِليَن وَمبَّ اًمَّ

ونَ  َدهْيِْم وَمِبطُميي ْ ٍب سمِيياَم ًَميي
لا طِميي هلل ُميين  قمجيي٥م واًمٙمييالهل يمييام ي٘ميي٤م  ذو [32-31]الررروم:﴾يُميي

ن اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م  يمثبيييي٤م يوضميييد ومٞمٝمييي٤م ُمييي٤م يّيييٛموٟمه سم٤مًمبـمٜمييي٦م إقمجٛمٞمييي٦م  ؿميييجون: 

٤مت دمٛميي  ومٞمٝميي٤م سمييلم اًمّميي٤مًم  وسمييلم اًمٓميي٤مًم هلل دمٛميي  ومٞمٝميي٤م اًمؼمعم٤مٟميي٤متهلل ويييلع اًمؼمعم٤مٟميي

وشم٘مْل ومٞمٝم٤م  ي ؿمخذ يم٤من ُمٜمتٛمٞم٤ًم  مم  ي طم ب وًمو يم٤من يلا الي ب ييوازم دوًمي٦م 

يميي٤مومبة ختييل  اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل ُميي  ذًمييك ًمييه طمييق  ن يبؿميي  ٟمٗمّييه ذم اًمؼمعميي٤منهلل 

ن ُم  ذًمك دمد سمٕم  إطمي اب اإلؾميالُمٞم٦م ييبون: ُمي٤مذا ومٞمٝمي٤م اًمؼمعم٤مٟمي٤مت  ٓ يٜمتْٝميو

: ¢ ن ييلا اًمٜمٔمي٤مهل يمي٤مومبهلل ٓ يٛمثيل طمٙمييم اإلؾميالهلهلل اإلؾميالهل ي٘ميوهل خم٤مـمْي٤ًم اًمبؾمييو  

بِ ﴿ ٤مِوْرُيْم ذِم إَُْميييي ُبُيْم ﴿هلل وي٘مييييو  ذم أييييي٦م إظمييييبى: [159]آل عمرررررا :﴾َوؿَميييي َوَ ُْميييي

وَرى سَمٞمْييٜمَُٝممْ  هلل شمييبى  ُمييبيم ؿمييورى سمٞمييٜمٝمم ُميين ُميين اعمّييٚمٛملم يٗمٝمييم [33]الشررورى:﴾ؿُميي

ورى سمٞميييٜمٝممهلل  ي: اًمّمييي٤مًم  واًمٓمييي٤مًم هلل اًمٕمييي٤مش  طمتيييى ُمييين يييي١مٓء الييي سمٞملم  ُميييبيم ؿمييي

واس٤ميلهلل ُم٤م  فمين  ن  طميدًا يٗمٝميم ييلع أيي٦م سم٠مهني٤م شمٕمٜميي اؾمتِمي٤مرة يميل وميبد ُمين  وميباد 

اعمّيييٚمٛملمهلل صميييم ييييدظمل ذم ذًميييك اًمٜمّييي٤مءهلل صميييم ييييدظمل ذم اًمٜمّييي٤مء اعم١مُمٜمييي٦م واًمٗم٤مؾمييي٘م٦م 

واعمتؼمضم٦م واعمتّؽمةهلل يل يلع أي٦م شمٕمٜمي يمل يلع إضمٜم٤مس ُمن اسٝم٤م  واًمٗم٤ّمب 

حو ذًمك  ٓ  طمد  فمن يٕمت٘مد  ذا يم٤من قمٜمدع رء ُمن اعمٕمبومي٦م سم٤مإلؾميالهلهلل وطمٞمٜمئيٍل وٟم
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 يمٞمف ي٘موًمون ُم٤مذا...

 ٓ يٕمٚمٛمون...

 شمتٛم٦م اعمجٚمه ذم اًمنميال اًمت٤مزم.

 ( 00:  54: 09/   454) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

ظمو  اًم٘موات ي٤م ؿمٞم ر ُم٤م ر يك سمّمح٦م اًمٗمتوى اًمتي ي٘موًمون  ٟمه  وز د اًم١ّما :

 اعمتٕمددة اسٜمّٞم٤مت لامي٦م اًمّٕمودي٦م ُمن اًمٕمدوان اًمٕمباىمي 

ٟمحيين شمٙمٚمٛمٜمي٤م ذم يييلع اعمّي٠مًم٦م يمثييػمًاهلل وقمٜميد  ظمٞمٜميي٤م ييلا اًمييلي ييو  ُم٤مُمييك  اًمِميٞم :

أن  ذـمييييي٦م قمدييييييدة سمٕمْميييييٝم٤م ُمٓميييييو  يمثيييييػمًا ويمثيييييػمًاهلل وسمٕمْميييييٝم٤م خمتٍميييييهلل وسمٕمْميييييٝم٤م 

صيي٤مر سم٤مًمٜمّيي٦ْم  ُمتوؾمييالهلل وًمييلًمك ومّييوك ٓ  ـمٞمييل ذم اإلضم٤مسميي٦م قميين يييلا اًمّيي١ما هلل ٕٟمييه

  زم  جوضم٤ًم ًمٙمثبة شمبدادعهلل شمٗمٝمم قمكم  جوضم٤ًم  

ٟمحيييين ؾمييييٛمٕمٜم٤م ُمثييييل يييييلع اًمٗمتيييي٤موى وُميييي٤م يمييييدٟم٤م  ن ٟمّمييييدب ًمْٕمييييدي٤م قميييين اًمٜمّمييييوص 

اًمنميييقمٞم٦م واًم٘مواقميييد اًمٕمٚمٛمٞمييي٦مهلل وًمٙمييين يم٠مٟميييه شميييواشمبت إظمْييي٤مر ًميييديٜم٤م سمييي٠من يٜمييي٤م  سمٕمييي  

ع اًمٗمْمالء  ن يٗمتي سمجيواز اؾميتجالب اًمٙمٗمي٤مر  مم سميالد اإلؾميالهلهلل وسميدقموى  ن ييل

 دو  صدي٘م٦مهلل ومٜمحن ٟم٘مو : 

 وًٓ: ٓ  ييوز ًمدوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م وسمخ٤مصيي٦م  ذا يم٤مٟميي٧م شمٕمٚميين دائيياًم و سمييدًا  هنيي٤م حتٙمييم 

سم٤مًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦مهلل ٓ  يوز  ي٤م  ن شمّيتٕملم سم٠مقميداء ديٜمٝمي٤م  وٓهلًل صميم سم٠مقميداء اعمّيٚمٛملم 

صم٤مٟمٞميي٤ًمهلل ذًمييك ٕٟمٜمييي  شمّمييور ؿمييٕم٤ًْم يمييي٤مومبًا سمييدين ام قميي  وضمييلهلل ًمٙمٜمييه  ٙميين  ن يٙميييون 

ٚمٛمّيييٚمٛملم هميييػم ُمٕمييي٤مد  يييم وٓ حمييي٤مرب  يييمهلل  شمّميييور ييييلاهلل ومٚميييو يمييي٤من ييييلا ُمّييي٤معم٤ًم ًم

اًمِميييٕم٥م اًمٙمييي٤مومب سميييدين ام قمييي  وضميييل ُمّييي٤معم٤ًم ًمٚمٛمّيييٚمٛملم ٓ  يييوز ذم ديييين اإلؾميييالهل 
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 آؾمتٕم٤مٟم٦م  م عم٘م٤مشمٚم٦م يمٗم٤مر ةظمبينهلل  و ؿمٕموسم٤ًم يمٗم٤مرًا ةظمبينهلل عم٤مذا 

ىمييييد صيييي  قمٜمييييه ذم همػمُميييي٤م طمييييدي٨م واطمييييد  ن سمٕميييي  إومييييباد شميييي٤مرة  ¢ٕن اًمٜمْييييي 

هلل ومٚميييام ¢سمٕميي  اسامقمييي٤مت ُمييين اًمٙمٗمييي٤مر شمييي٤مرة  ظمييبى  رادوا  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ُمييي  اًمٜمْيييي و

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سم٤معمنميييملم »ؾميي٠م  اًمٗمييبد ُمييٜمٝمم: يييل  ؾمييٚمٛم٧م  ىميي٤م : ٓهلل يميي٤من ضمواسمييه: 

 .ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »ذم ٟمذ رواي٦م اإلُم٤مهل ُمّٚمم :  شقمغم اعمنميملم

 اشمّم٤م  ىمٓم  اًمٙمالهل ًمٙمٜمه همػم ُمث٧ْم ذم اًمنميال.

ًمين ٟمّيتٕملم  ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »ٜم٤م اًم٤ّمسمق  مم طمدي٨م ُمّٚمم: وصل سمٜم٤م يمالُم

 سمٛمنم   و سمٛمنم هلل يلا ًمن ًمٚمت٠مسمٞمد.

 اشمّم٤م  ىمٓم  اًمٙمالهل ًمٙمٜمه همػم ُمث٧ْم ذم اًمنميال.

 ٟمييي٤م ًمييين » فمييين اًمٙميييالهل اًمّييي٤مسمق واَييي هلل وةظميييب ُمييي٤م اٟمتٝميييى ييييو ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: 

 ٓ ؿمك. شٟمّتٕملم سمٛمنم 

 يال.اشمّم٤م  ىمٓم  اًمٙمالهل ًمٙمٜمه همػم ُمث٧ْم ذم اًمنم

 يلا  سمو ًمٞمغم ًمٞمه راَٞم٤ًم قمٜمٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦مهلل ًملًمك ؾمٜمبَٞمه أن.

طمتيى اًميلين يمي٤مٟموا ُمّي٤معملم ًميه  ش ٟمي٤م ًمين ٟمّيتٕملم سمٛمنمي »ىمي٤م :  ¢ىمٚمٜم٤م:  ن اًمٜمْي 

هميييػم ُمٕمييي٤مدين ًميييههلل ومٗميييي إومم وإطميييبى  ٟميييه ٓ  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمم  ن يّيييتٕملم سمٛمنمييي  

اعمّٚمم سم٤مٕقمداء ُمن ُمٕم٤مدي ًمههلل يلا سم٤مٕوممهلل و ومم ُمن يلا إومم  ن ٓ يّتٕملم 

اًمٙمٗمييي٤مر اعمنمييييملمهلل وًميييٞمه سمٕميييدو واطميييدهلل و ومم ُمييين يميييل ييييلا وييييلا  ٟميييه ٓ  يييوز 

ًمٚمٛمّٚمم  ن يّتٕملم سمدوًم٦م ُمٕم٤مدي٦م يي  ن ش شمٙمن  ىموى دوًم٦م ذم اًمٕم٤مش يمٚمه ومٝمي ُمن 
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 ىميييييوى اًميييييدو هلل سمحٞمييييي٨م  ن اًمدوًمييييي٦م اعمّيييييٚمٛم٦م  ذا اؾميييييتٕم٤مٟم٧م  يييييلع اًمدوًمييييي٦م اًمٙمييييي٤مومبة 

 ومحٚم٧م سميالد اإلؾميالهل  ٟميه ُمين اعمٛمٙمين  ن ٓ واعمٕمبوك قمداؤي٤م اًمِمديد ًمٚمٛمّٚمٛملم

ختييييبج ُميييين سمييييالد اإلؾمييييالهلا ٕهنيييي٤م قمييييدوة ًمٚمٛمّييييٚمٛملم وًمييييدين اعمّييييٚمٛملم يمييييام دًميييي٧م 

 اًمتج٤مرب قمغم ذًمك.

 ذًا: ُميييين ا ٓميييي٠م اًمٗميييي٤مطم  ُميييي٤م وىميييي  ُميييين آؾمييييتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙميييي٤من ذم يييييلا اًم ُميييي٤من 

ٝمم اًمِميييييديد سييييٞم  إُمبيٙميييييي هييييييود ُمٕمبوومييييون سمٕميييييدائاًم٘مبييييي٥مهلل وسمخ٤مصييييي٦م  ن ذم ا

ِم٤ميٕم٦م إُمبيٙم٤من  مهلل وُمٜم٤مسهتم  ي٤ميم َد اعمّيٚمٛملم ذم يميل سميالد اإلؾميالهل وسمٛم

ضمييوع ووسمخ٤مصيي٦م ذم ومٚمّييٓملمهلل ومٚمييلًمك يم٤مٟميي٧م يييلع آؾمييتٕم٤مٟم٦م خم٤مًمٗميي٦م ًمٚمنميييٕم٦م ُميين 

قمديييدةهلل وخم٤مًمٗميي٦م ًمٚمّٞم٤مؾميي٦م اًمنمييقمٞم٦م سمّمييورة قم٤مُميي٦م ًمييو يميي٤من يٜميي٤م   ذن ُميي٤م سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦م 

ل ييييلع آؾميييتٕم٤مٟم٦م ومٝميييلع سميييْٕم  اًمٙمٗمييي٤مر  ذا يمييي٤مٟموا ُمّييي٤معملمهلل ًميييو يمييي٤من يٜمييي٤م   ذن سمٛمثييي

آؾميييييتٕم٤مٟم٦م ٓ يٛمٙمييييين  ن يّيييييٛم   ييييي٤م اًمِمييييي٤مرع الٙميييييٞممهلل وًميييييلًمك ىمٚمييييي٧م: ذا يم٤مٟمييييي٧م 

وا  رض ومٚمّيييييٓملم واًمؼميٓمييييي٤منهلل اًمؼميٓمييييي٤من ييييييم اًميييييلين يٞمييييي١مآؾميييييتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙمييييي٤من 

ًمٚمٞمٝمودهلل وإُمبيٙم٤من يم اًملين وـمدوا  م و ُميدويم سمي٠مُموا م و ؾميٚمحتٝمم..  ًمي هلل 

 ٟميييي٤م ٓ ٟمّييييتٕملم سمٛمنميييي   و ًميييين ٟمّييييتٕملم » ومٛمتييييى يٛمٙميييين حت٘مٞمييييق ىموًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل:

   ُمٕمٜمى يلا شمٕمٓمٞمل  لا الدي٨م وُمّمٚمح٦م اعمّٚمٛملم قم٤مُم٦م.شسمٛمنم 

وُمن إُمور اًمتيي حتي  ذم اًميٜمٗمه ودمٕميل اعمّيٚمم طميػمان ذم سمٕمي  اًمّٞم٤مؾمي٤مت 

اًمتييي شم٘ميي  اًمٞمييوهل ذم سمييالد اإلؾمييالهلهلل  ن اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م ظم٤موميي٧م ُميين اًمدوًميي٦م اًمْٕمثٞميي٦م 

٤م ضمٚم٧ْم اًمدوًم٦م اًمْٕمثٞم٦م اًمّوري٦م  مم  رَٝم٤م هلل يلع  ُمور اًمتي يٛمثٚمٝم٤م صداهلهلل ومام سم٤م 

طم٘مٞم٘م٦م  ٤م  ٕمٚمٜم٤م ٟمحن و ن يمٜم٤م سمٕمٞمدين قمن اًمّٞم٤مؾميٞم٦م و ٤مرؾميتٝم٤م ًمٙمٜمٜمي٤م ٟمٕمٚميم ي٘مٞمٜمي٤ًم 
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 ن إُمييب ًمييٞمه سمٞمييد اعمّييٚمٛملمهلل إُمييب سمٞمييد إُمبيٙميي٤منهلل إُمبيٙميي٤من يييم اًمييلين ومبَييوا 

وعميين يمييل ُميين شمبيييد قمييغم اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م  ن شمٗمييت   سموا يي٤م ًمألُمبيٙميي٤من واًمؼميٓميي٤من 

إُمبيٙم٤من  ن شمتٔمي٤ميب  ُمي٤مهل اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي سمي٠من شمّيتٕملم سم٤مًميدو  اإلؾميالُمٞم٦مهلل ومٝميلع 

ُمٍميييي ويييييلع ؾمييييوري٤م اًمْٕمثٞميييي٦مهلل ومييييام اًمٗمييييبب سمييييلم يييييلا اًمْٕميييي٨م ويييييلا اًمْٕميييي٨م  ٓ ومييييبب 

رَيييٞم٧م قمٜميييههلل وييييلا  ٞم٤مؾميييٞم٤ًم ُموضميييودهلل ومٝميييلا اًمْٕمييي٨م  ُمبيٙمييي٤م ؾميييالُمٞم٤ًمهلل ًمٙمييين اًمٗميييبب ؾم

قمييغم يمييل اًمييدو  اًمتييي شمٕمتييؼم  ُمبيٙميي٤م ُميين اًمييدو   اًمْٕميي٨م  ُمبيٙميي٤م همْميي٧ْم قمٚمٞمييههلل وميي٢مذًا:

اًمّمييدي٘م٦م ُميي  إؾمييف ويييي ُميين  قمييدى  قمييداء اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل قمييغم يمييل يييلع 

اًمييدو  اًمتييي مٌميي ذم ريميي٤مب  ُمبيٙميي٤م  ن شمييبُ سمييام شمييبُ  ُمبيٙميي٤م و ن شمٙمييبع ُميي٤م 

شمٙمييييبع  ُمبيٙميييي٤مهلل وميييي٠مين أييييي٤مت اًمتييييي يمٜميييي٤م ٟمّييييٛمٕمٝم٤م ىمْييييل طمٚمييييو  يييييلا اًمييييْالء إيمييييؼم ٓ 

ُه ﴿د  ظميييييبى  ٓ ُمييييين سميييييالد اًمّيييييٕمودي٦مهلل ٟمّيييييٛمٕمٝم٤م ُمييييين سميييييال ييييي ٜمُْٙمْم وَم٢مِٟمَّ ُْم ُِمييييي ْن َيتَيييييَو َّ َوَُمييييي

ٜمُْٝممْ  وميي٠مي شمييوزم  يمييؼم و ظمٓمييب ُميين ُمثييل يييلا اًمتييوزم اًمييلي وىمٕميي٧م ومٞمييه  [51]الممئرر: :﴾ُِميي

اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م ذم ييييلع إيييي٤مهل اًم٘مبيْييي٦م  وييييلا ييييو اعمثييي٤م  شمٚمٛمّيييوٟمه عميييه اًمٞميييدهلل 

هلل واًميلي ظم٤مومي٧م ُمٜميه  شمي٧م سم٠مُمبيٙمي٤م  مم اؾمتٕم٤مٟم٧م اًمّٕمودي٦م سم٠مُمبيٙم٤م ظمووم٤ًم ُمن اًمْٕم٨م

قم٘ميييب دار اًمّيييٕمودي٦مهلل وىميييد ىمٚمييي٧م ذم يمثيييػم ُمييين اًمٙمٚميييامتهلل وُمييي٤م يمٜمييي٧م  رييييد  ن  ـمٞميييل 

اًمٙمييالهل ذم ال٘مٞم٘ميي٦م ًمٚمّيي٥ْم اًمييلي ذيمبشمييه ذم ُمٓمٚميي  يييلا اسييواب  ٟمٜميي٤م شمٙمٚمٛمٜميي٤م يمثييػمًا 

 ويمثػمًا ضمدًا طمو  يلع اعمّمٞم٦ْم اًمٙمؼمى.

ُميين اًمٞمٝمييود  ن  تٚمييوا  وم٘مييد ىمٚميي٧م: ُميي٤م اًمييلي  ييو  سمييلم إُمبيٙميي٤من وومييٞمٝمم ضمٜمييود

سمالديم اًم٘مديٛم٦م ظمٞميؼمهلل و ن  تٚميوا َيواطمي اعمديٜمي٦م  ن ش ٟم٘ميل اعمديٜمي٦م  ُمي٤ميمن سمٜميي 

اًمٜمٔمػم وسمٜمي ىمبئم٦م و ُمب ـمْٞمٕمي ضمدًا  ن  ٜموا  ًمٞمٝم٤م ويم سمٕمٞمدين قمن ومٚمّٓملمهلل وُمي٤م 
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سم٤م م وىمد اطمتٚموا شمٚمك اًمْالد ًمٞمه سم٘موهتم وٓ سمّالطمٝمم و ٟمام سم٤مًمّٞم٤مؾم٦م اعمٜمحبومي٦م 

قمين اًمنمييٕم٦م ذم ةن واطميدهلل وميام اًميلي  يو  سميلم اًمٞمٝميود اعمتحٛمّيلم قمن الٙمٛم٦م و

 ن  تٚموا ظمٞمؼم  و ن  تٚموا اعمديٜم٦م  ومٝمل سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م  ن شمبد يمٞميد 

ييي١مٓء وُمٙمييب ييي١مٓء  ذا ُميي٤م  رادوا  ن  تٚمييوا سمالديييم اًم٘مديٛميي٦م  واًمّييٕمودي٦م ظم٤موميي٧م 

سمييي٤مطمتال   ُمبيٙمييي٤م  ُمييين اًمٕميييبابهلل واًمٕميييباب ًمٞمّييي٧م سمييي٠مىموى ُمييين  ُمبيٙمييي٤مهلل ومييي٢مذا رَيييٞم٧م

ًمْالدييييي٤م سمبَيييي٤مي٤م ومييييام اًمٗمييييبب  ن حتتييييل يييييلع اًمييييْالد اًمٕمييييباب  ٓ ومييييببهلل يييييلا سمٕميييي٨م 

وي١مٓء سمٕم٨مهلل وي١مٓء هيودهلل ًملًمك يلع ورـم٦م يمْػمة ضمدًاهلل و ٟم٤م  قمت٘ميد  ن اعمِميٙمٚم٦م 

إؾم٤مؾميييٞم٦م ذم ييييلع اًمٕمٚمييي٦م اًمتيييي ٓ قميييالج  ييي٤م  ٓ  ن يِمييي٤مء ام شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم سم٘مدرشميييه 

 وطمٙمٛمته.

ا اإلدظم٤م   ١مٓء اًمٙمٗمي٤مر إقميداء وُمين مي٤مهل اعمّميٞم٦ْم  ن ٟمّيٛمي  قمت٘مد  ن يل ٤م ٟم

إقميييداء  صيييدىم٤مءهلل ُمتيييى يمييي٤من يييي١مٓء  صيييدىم٤مء ًمٚمٛمّيييٚمٛملم  ييييلع ُمييين مييي٤مهل اعمّميييٞم٦ْمهلل 

بِ ﴿وم٤مًم٘مّمد  ن يلا اإلدظم٤م  ش يٙمن سمٜم٤مء قمغم ىموًمه شمٕم٤ممم:  ]آل ﴾َوؿَم٤مِوْرُيْم ذِم إَُمْي

و﴿وٓ قميييغم ىموًميييه شمٕمييي٤ممم:  ،[159عمررررا : ُبُيْم ؿُمييي هلل  ٟمييي٤م [33]الشرررورى:﴾َرى سَمٞمْيييٜمَُٝممْ َوَ ُْمييي

 قمت٘ميييد  ن ذم سميييالد اًمّيييٕمودي٦م قمٚميييامء  وم٤مَيييل ىميييد ٓ ٟمجيييد ُميييثٚمٝمم ذم سميييالد  ظميييبى  ٓ 

ٟميي٤مدرًاهلل ًمييو  ظمييل ر هيييم ىمْييل  ن شم٘ميي  اًمواىمٕميي٦م ودرؾمييوا ُميي٤م ؾمييٞمؽمشم٥م ُميين ُمٗم٤مؾمييد داظمٚمٞميي٦م 

ٗم٤مؾمييد ا ٤مرضمٞميي٦م اًمتييي شمٚمحييق سم٤مًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م ًمييو اؾمتِمييػموا وشميي٠مُمٚموا اعمهمييػم 

ٜمت٩م ُمييييين ُمٗم٤مؾميييييد عمييييي٤م  ذٟميييييوا  يييييلا اإلدظمييييي٤م  سموضميييييه ُمييييين اًموضميييييوعهلل وًمٙمييييين وميييييٞمام ؾميييييٞم

اًمديمت٤مشمورييييي٦م سميييي٤مًمتٕمْػم اًمٕمٍمييييي واًمتٕمْييييػم اًمٕمييييبش آؾمييييتْداد سميييي٤ملٙممهلل ُميييي  اًمتّييييؽم 

سم٤مًمنمييييع سمٙمٚمييييامت ُمٕمّييييوٓت اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م واًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦مهلل وش يْييييق قمٜمييييدٟم٤م 
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ذم ُمٜم٤مؾمييي٤ْمت اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م  ٓ اًمّميييالة واًمّميييٞم٤مهل وشميييالوة اًم٘ميييبةن و ذاقمييي٦م اًم٘ميييبةن 

٤م ٓ  ﴿ُمٜمٔمٛميي٦مهللو يييلا  ُمييب ـمٞميي٥م سمييال ؿمييكهلل وًمٙميين  وَن َُميي ِليَن َةَُمٜمُييوا ِشَ شَمُ٘موًُميي يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ُمي٤م داهل ٟمبييد  [7-7]اًمّميف: ﴾يَمؼُمَ َُمْ٘مت٤ًم قِمٜمَْد امَِّ َ ْن شَمُ٘موًُموا َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمونَ *  َٕمُٚموَن شَمٗمْ 

ييل اًمٕمٚميمهلل ييل يوضميد  ن ٟمحٙمم سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ومٛمن اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦م  ن ٟمّتِميػم  

يٜميي٤م  ٟميي٤مس ذم شمٚمييك اًمييْالد ٟمٗمّييٝم٤م ُميين يّييتٓمٞم   ن ي٘مييو :  ن  يييل اًمٕمٚمييم  ظمييل ر هيييم 

ىمْيييل  ن يّيييتجٚم٥م يييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر  مم سميييالد اإلؾميييالهل  ُمييي٤م  فمييين ييييلاهلل وًمٙمييين سمٕميييد  ن 

وىمٕميي٧م اًمواىمٕميي٦مهلل وسمييد  اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي يثييور قمييغم يييلع اعمّمييٞم٦ْم صييدرت إواُمييب 

سمت٠ميٞمييد يييلا اًمواىميي هلل شمٚمٙميي٠م سمٕمْمييٝمم ذم  و  إُمييب  ٕيييل اًمٕمٚمييم سميي٠من شمّمييدروا ومتيي٤موايمم

ومييٞمام يْييدو ًمٜميي٤م وام  قمٚمييمهلل صمييم وضمييدوا  ٟمٗمّييٝمم ُمْمييٓمبين  مم  صييدار اًمٗمتيي٤موى حتيي٧م 

 قمٜموان: اًمِورات شمْٞم  اعمحٔمورات.

 ٟميي٤م  ىمييو : يييلا ىمٚميي٥م ًمٚمح٘ميي٤مئق اًمنمييقمٞم٦مهلل ًمييو  ن إُمبيٙميي٤من ويييي   يمييؼم دوًميي٦م ذم 

٤مذا شمٗمٕمل  قمٚمٞمٝمي٤م  ن شم٘م٤مشميل  ن دم٤مييد اًمٕم٤مش  و ُمن  يمؼم اًمدو  ي٤مع٧م اًمّٕمودي٦م ُم

و ن شمٜم٤م   طمدى الّٜمٞملم:  ُم٤م اًمٜمٍم و ُم٤م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمْٞمل مهلل ًمٙمن ش يْق يٜمي٤م  

ذم اًمٕم٤مش اإلؾمالُمي سمٕم٤مُم٦م وذم اًمّيٕمودي٦م سمخ٤مصي٦م رء اؾميٛمه اسٝمي٤مد  ٓ إومٖمي٤منهلل 

َ ﴿و ٓ شم٘ميييو  أيييي٦م:  َٕ ْو َ َراُدوا اْ ُيييُبوَج  ةً َوًَمييي دَّ ُه قُمييي وا ًَمييي دا ومٚميييو  رادوا  [46لتوبررر :]ا﴾قَمييي

اسٝمييييي٤مد طم٘مييييي٤ًم يمييييي٤مٟموا اؾميييييتٕمدوا ىمْيييييل ييييييلع آؾميييييتٕمدادات اًمْميييييخٛم٦م اًمتيييييي يّيييييٛموي٤م 

اىمتّميي٤مدي٦م واضمتامقمٞميي٦م ويتٗميي٤مظمبون  يي٤م  هنيي٤م  صييْح٧م ُميين سمييلم إُمييم سميي٤مرزة ذم يييلع 

اًمٜم٤مطمٞم٦مهلل وم٠مين آؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام  ومٚمام ظم٤موم٧م ُمن ُمٝم٤مع٦م اًمٕمباب  ٤م 

 ٞم   ن دم٤ميد.يمام ي٤مع٧م اًمٙموي٧م ُم٤م شمّتٓم
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  ذًا: شمّتٓمٞم   ن شمّتٕملم سم٤مًمٕمدو اًمٙم٤مومبهلل يل يلا قملر  ام  يمؼم.

وا يٗمٞمئيييون  مم  ٟمٗمّيييٝمم ويٕمبوميييون ؤوًمٕميييل سمٕمييي  اعمِمييي٤مي  قميييغم إىميييل يٜمييي٤م  سميييد

 هنم يم٤مٟموا ُمِم٤ميٕملم ًمٚمح٤ميمم اًملي شمورط يلع اًمورـم٦م وٟمحن يمام ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّيالهل: 

يييلع الٙموُميي٦م ُميي٤مذا يميي٤من ذم ٟمحيين ُميي٤م ٟمييدري يييلا اليي٤ميمم  و  شهيييال ؿميي٘م٘م٧م قميين ىمٚمْيي»

ىمٚمْٝم٤م طمٞمٜمام اؾمتٕم٤مٟم٧م سمٕمدو ديٜمٝم٤مهلل يل  رادت  يْم٤ًم اًمٙمٞمد ًمنؾميالهل واعمّيٚمٛملمهلل  هل 

يميي٤من يييلا ر ييي٤ًم صمجيي٤ًم همييػم ٟم٤مَيي٩مهلل و ُمييب ـمْٞمٕمييي  ن يٙمييون يمييلًمك ُميي٤م داهل  هنيي٤م ٓ شمٓمْييق 

اىمٕم٦م ومٚمٜمٜمٔميب وىمد وىمٕم٧م اًمو [159]آل عمرا :﴾َوؿَم٤مِوْرُيْم ذِم إَُْمبِ ﴿اًم٘مبةن اًمٙمبيم: 

  ن شمٗمٕمٚمه اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م  ن ُم٤م اًملي شمّتٓمٞم أ

 ٟم٤م ُم٤م  قمت٘مد  ن  محق الٛم٘مى يتّمور  ن اًمّٕمودي٦م سمٛمجبد  ن شم٘مو  ًمألُمبيٙم٤من 

وومٞمٝمم اًمٞمٝمود سم٤مًٕموك اعم١مًمٗم٦م واًمؼميٓم٤من وومٞمٝمم اًمٞمٝمود ويم  صيح٤مب وقميد سمٚمٗميور 

ن ُمييي٤م يوضميييد ُمٝميييام يمييي٤من  مح٘مييي٤ًم ي٘ميييو  يٕمت٘ميييد  ن اًمّيييٕمودي٦م شمييي٠مُمب إُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤م

سم٤مًمبضموع  مم سمالديم  هنم ؾمٞم٘موًمون ًمْٞمكهلل يلا ُم  إؾمف رء يْٙمي سمد  اًمدُم  

هلل ومٜمّي٠م  ام قمي  وضميل  ن  ٕميل شًميٞمه  ي٤م ُمين دون ام يم٤مؿميٗم٦م»اًمدهلهلل ًميلًمك ٟم٘ميو : 

  لع إُم٦م خمبضم٤ًم و ومبضم٤ًم  ٤م  ش  ٤م.

 يلا ُم٤م  ِين ضمواسم٤ًم  لا اًم١ّما .

 ( 00:  00: 45/   457) اهلدى والنور / 

ؾمٛمٕمٜم٤م ي٤م ؿمٞم   ن ضمورج سموش يبيد اًمٜم و  سمجيدةهلل ييل شمٕمتيؼم ضميدة ُمين  ًم١ّما :ا

 إُم٤ميمن اًمتي ٓ  وز ًمٚمٙمٗم٤مر دظمو ٤م 
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 ي ٟمٕمييمهلل ٓ  ييوز ًمٚمٙمٗميي٤مر  ن يييدظمٚموي٤مهلل وسمخ٤مصيي٦م  ذا يميي٤من  يمٗمييب اًمٙمٗميي٤مر  اًمِمييٞم :

 واًمٙمٗم٤مر يمٚمٝمم حت٧م يدع و ُمبع.

 سموش ٟم   وروح ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ... وقمٞمد يٜم٤م   اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. :ُمداظمٚم٦م

 قمٞمد  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم قمٞمد اًمِمٙمب قمٜمٝمم ىمْم٤مع اًمٞموهل ٟمّمٗمه ذم ضمدة وٟمّمٗمه سملم اًم٘موات. ُمداظمٚم٦م:

ام اعمّييتٕم٤منر ًم٘مييد ر يٜميي٤م يٕمٜمييي: ًمييو ش يٙميين  ٓ يييلا اعمٜمٔمييب ًمٙمٗمييى ذٓهلًل  اًمِمييٞم :

 ر يٜم٤م راي٦م ٓ  ًمه  ٓ ام سمج٤مٟمْٝم٤م اًمّمٚمٞم٥مهلل ُمتى يم٤من يلا 

 ( 00:  21: 46/   457) اهلدى والنور / 

أن ييي٤م ؿمييٞم   ييبي ذم اًمّييٕمودي٦م شمييدري٥م قمييغم إؾمييٚمح٦م ًمالؾمييتٕمداد  ًمّيي١ما :ا

 شمٓموع قمٛمل دورات شمٓموقمٞم٦مهلل ومام طمٙمم اًمتٓموع سملًمك 

ييييو اًمتٓميييوع  يْمييي٤ًم ُمييين إؾميييامء اًمدظمٞمٚمييي٦م ذم اإلؾميييالهلهلل ٕهنييي٤م شمٕمٜميييي  ن  اًمِميييٞم :

نْ ﴿آؾمييييتٕمداد همييييػم واضميييي٥مهلل شمٓمييييوع.. رسمٜميييي٤م ي٘مييييو :  تََٓمْٕمُتْم ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْم َُميييي وا َ ُي دا
 َوَ قِميييي

ةٍ  وَّ سمٛمٕمٜمييى اعمٗمييبوض طمٞمييٜمام يٙمييون يٜميي٤م  ؿمييٕم٥م ُمّييٚمم حمٙمييوهل ُميين  [63]األنفررمل:﴾ىُميي

دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦م حتٙمييم سمييام  ٟميي   ام طم٘ميي٤ًم ومٝمييي شمٓمْييق  طمٙميي٤مهل ذيٕميي٦م ام شمٓمْٞم٘ميي٤ًم يميي٤مُمالً 

ًمييٞمه ُميين ضم٤مٟميي٥م دون ضم٤مٟميي٥مهلل ومٛميين يييلع إطمٙميي٤مهل ُميي٤م ذيمبشمييه ةٟمٗميي٤ًم ُميين ىموًمييه شمٕميي٤ممم: 
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وا َ ُْم َُم٤م اؾْمتََٓمْٕمُتْم ُِمنْ ﴿ ةٍ  َوَ قِمدا وسمخ٤مص٦م  ذا يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م ىمد اُميتن  [63]األنفمل:﴾ىُموَّ

ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مُٕموا  اًمٓم٤مئٚم٦م اًمتي ٓ شمٕمبك يمٞمف شمتٍمك  ٤م ًمٙمثبهتي٤مهلل 

ومٝملع  ومم و ومم ُمن  ي دوًم٦م  ظميبى  ن دمٕميل ؿميٕمْٝم٤م يميل وميبد ُمّيتٓمٞم   ن يٙميون 

  أن يٙموٟمون  وميباد ُمٝمٞمئ٤ًم ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل طمتى  ذا ُم٤م وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦م يمام وىم

 ون ًمٚمٛموت واسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم.١ميلا اًمِمٕم٥م ُمٝمٞم

وميي٤مٔن يمثييػم ُميين اًمييدو  ُميي  إؾمييف اًمِمييديد شم٘مٜميي  سمتجٝمٞميي  ضمييٞم  رؾمييٛمي ًمٚمدوًميي٦مهلل 

وٓ شموؾمييي  دائيييبة اًمتجٜمٞميييد سمحٞمييي٨م يّميييْ  اًمِميييٕم٥م يمٚميييه ضمٜميييدًا يّيييتٓمٞم   ن ي٘م٤مشميييل ذم 

ومٞمٝمي٤م اعمّيٚمٛمون اًمٙمٗمي٤مرهلل ومجٕمٚميوا  ؾمْٞمل امهلل ويلع سمال ؿمك ؾمٞم٤مؾم٦م  يْم٤ًم  ضمٜمْٞم٦م ىمٚميد

ا دُم٦م اًمٕمّٙمبي٦م ىمّٛملم:  ضم٤ْمري واظمتٞم٤مريهلل ويو اًملي يّٛموٟمه سم٤مًمتٓموعهلل طمٞمٜمام 

شم٘ميييي  ُمثييييل يييييلع اعمِمييييٙمٚم٦م ذم  ي سمٚمييييد يميييي٤من يتٔميييي٤ميب الٙميييي٤مهل سميييي٠مهنم يبيييييدون مييييبين 

اًمِمٕم٥م قمغم اًم٘مت٤م هلل ويٗمتحون سمي٤مب اًمتٓميوعهلل ومي٢مذا ُمي٤م زا  اًمّي٥ْم اعموضمي٥م ًمٗميبض 

 اؾمم اًمتٓموع ٟمّٞم٤ًم ُمٜمّٞم٤ًم.ُمثل يلا اًمتٓموع  صْ  

سمٕميييد ييييلع اًمتوـمئييي٦م  رييييد  ن  ىميييو : ييييلع ومبصييي٦م  ييي٥م قميييغم اًمِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم  ن 

يٖمتٜمٛمٝميي٤م و ن هيتْٚمٝميي٤م ذم ؾمييْٞمل آؾمييتٕمداد ًمٚمجٝميي٤مد وٓ  ىمييو  اًم٘متيي٤م ا ٕن ذم اًمييدو  

اًم٘م٤مئٛمييي٦م أن ذم اًميييْالد اإلؾميييالُمٞم٦م ًميييٞمه ُمييين ؾمٞم٤مؾميييتٝم٤م ٕهنييي٤م هميييػم ذقمٞمييي٦م  ن يٙميييون 

ٕهنيييم خيِميييون ُمييين اًمِميييٕم٥مهلل ومييي٢مذا ُمييي٤م شمٔمييي٤ميبت دوًمييي٦م ُمييي٤م  اًمِميييٕم٥م يّيييتٓمٞم  اًم٘متييي٤م هلل

سمييدقموة اًمِميييٕم٥م  مم اًمتٓمييوع يميييام ي٘موًمييون قميييغم اًمِمييٕم٥م  ن ييييبيم  ريمْميي٤ًم  مم ييييلا 

اًمتٛمييييبنهلل وًمٙميييين سمنمييييط واطمييييد ويييييو  ن ٓ يؽمشميييي٥م ُميييين وراء يييييلا اًمتٓمييييوع خم٤مًمٗميييي٦م 

ذقمٞميي٦مهلل ومٗمييي سمٕميي  اًمييدو  اًمتييي ٓ هتييتم ُمييثالً سم٤مًمّمييالةهلل وسمخ٤مصيي٦م  ذا يميي٤من ىموادييي٤م 
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سييٞم  همييػم ُمّمييٚملم  ذا طميي٤من وىميي٧م اًمّمييالة ٓ يّييٛمحون ًمٚمٛمتٓمييوقملم سميي٠من ورؤؾميي٤مء ا

يّمييٚموا و ن ي٘مٞمٛمييوا اًمّمييالة سموىمتٝميي٤م وُميي  ع٤مقميي٦مهلل طمٞمٜمئييٍل يييلا اًمتٓمييوع خييي٤مًمف ذًمييك 

اًمٗمييبضهلل وميي٢مذا شمبشميي٥م ُميين وراء اًم٘مٞميي٤مهل سمتٓمييوع  َيي٤مقم٦م ومييبض ٟمْمييٞم  اًمتٓمييوع ذم ؾمييْٞمل 

  ُميييثالً ضهلل وييييلا ُمثييي٤م هلل وإُمثٚمييي٦م ىميييد شمٙمثبهللوم٘ميييد يٙميييون يٜمييي٤مباعمح٤مومٔمييي٦م قميييغم اًمٗمييي

اظمييتالط سمييلم اًمٜمّيي٤مء واًمبضميي٤م  ذم سمٕميي  اًمييدو هلل سمييلم اًمٗمتٞميي٤من واًمٗمتٞميي٤منهلل سمييلم اًمِميي٤ْمن 

واًمِميييي٤مسم٤مت ويٙمييييلاهلل سم٤مؾمييييم اًمتٓمييييوعهلل وميييي٢مذًا: يييييلا اًمتٓمييييوع ومبصيييي٦م شمّييييٜم  ًمٚمٛمّييييٚمٛملمهلل 

 ومٕمٚمٞمٝمم  ن يٖمتٜمٛموي٤م وًمٙمن سمنمط  ن يباقموا إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦م إظمبى.

 ( 00:  22: 42/   457) اهلدى والنور / 

ؾمييٛمٕمٜم٤م ييي٤م ؿمييٞم   ن اًم٘مييوات إُمبيٙمٞميي٦م يم٤مٟميي٧م ُمتجٝميي٦م  مم ا ٚمييٞم٩م ىمْييل  اًمّيي١ما :

 دظمو  اًمٕمبابهلل ومام صح٦م ذًمك 

ييييلع  ظمْييي٤مر شمِمييي٤مع ُمييين سمٕمييي  اعمتٕميييبىملم ًمتؼمييييب ُمييي٤م ومٕمٚمتيييه اًمٕميييبابهلل وىميييد  اًمِميييٞم :

يٙمون إُمب يملًمك وىمد ٓ يٙمونهلل وٟمحن ُم٤م ٟمّتٓمٞم   ن ٟمثْي٧م ظميؼمًا ظم٤مصي٦م ذم زُمين 

  قمٚمٞمييه اًمّييالهل اًمييلي طمييبهل اًمٙمييلب ُميي  يمٝمييلا زُميين طمييبب وعبهلل و ذا يميي٤من اًمبؾمييو

ذًمك ىم٤م : البب ظمدقم٦مهلل وم٤مًمٙمٗم٤مر اًملين ٓ  بُمون وٓ  ٚمٚمون يمام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم: 

وًُمُه ﴿ هَل امَُّ َوَرؾمُي بَّ ٤م طمَي وَن ُمَي ُمُي بِّ ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُوَن سم٤ِممَِّ َوٓ سم٤ِمًْمٞمَْوهِل أظِمِب َوٓ ُ َ ُٚموا اًمَّ
ىَم٤مشمِ

ِديٜمُوَن ِديييَن اْلَييقِّ ُِميي  ْم  نَ َوٓ َييي ٍد َوُييي ْن َييي ٦َم قَميي ْ َييي تَيي٤مَب طَمتَّييى ُيْٕمُٓمييوا اْسِ
ِليَن ُ وشُمييوا اًْمٙمِ يي اًمَّ

وم٢مذا يم٤من اًمنمع الٙمٞمم اًملي ٓ  بهل ؿمٞمئ٤ًم  ٓ لٙمٛمي٦مهلل وٓ  [29]التوب :﴾َص٤مهِمُبونَ 

يْييٞم   ٓ لٙمٛميي٦م ىميي٤م : الييبب ظمدقميي٦م. ومٛميين سميي٤مب  ومم  ن ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر يٙمييلسمون 

يّٛمى سمحبب إقمّم٤مبهلل  و اإلقمالهل  و ُمي٤م  دون  ن يٙمون يٜم٤م  طمبب ذم ؾمْٞمل ُم٤م
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 ؿم٤مسمه ذًمك.

ومٚمو ومبَٜم٤م  ن يلا ا ؼم يم٤من صحٞمح٤ًم  راد إُمبيٙم٤من  ن  تٚموا اًمٙموي٧مهلل ومٝمل 

ُمن اإلؾمالهل  ن  تل اًمٙموي٧م  ؿميٕم٥م ُمّيٚمم ودوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م شمتٔمي٤ميب سم٤مإلؾميالهل ٕن 

لي اًمٙم٤مومب يبيد  ن  تل يلا اًمْٚمد اإلؾمالُميهلل  هل اًمواضم٥م  ن ي٘مف ذم وضمه يلا اًمي

يبيييد آقمتييداء قمٚمٞمييههلل يٕمٜمييي: ًمييو يميي٤من طم٘ميي٤ًم إُمبيٙميي٤من يبيييدون   ن  تٚمييوا اًمٙموييي٧م 

واضميي٥م اًمٕمييباب وواضميي٥م يمييل اًمييدو   ن  وًمييوا سمييام قمٜمييديم ُميين ؾمييالح وُميين ىمييوةهلل 

 ًمٙمن طم٘مٞم٘م٦م يلع إظم٤ْمر ام  قمٚمم سمّمحتٝم٤م.

 ( 00:  29: 00/   457) اهلدى والنور / 

ذم اًمّييييٕمودي٦م ووَيييي  ؾمييييٗم٤مرة ر يييييك ييييي٤م ؿمييييٞم  سموَيييي  ؾمييييٗم٤مرة ًمبوؾمييييٞم٤م  اًمّيييي١ما :

 ًمٚمّٕمودي٦م ذم روؾمٞم٤مهلل  و  ش شمٙمن يٜم٤م  قمالىم٤مت أن ُموضمودة 

 ٟميي٤م ذم ال٘مٞم٘ميي٦م  ذا ؾميي٠مًمتٜمي و ٟميي٤م  ضمٞمْييك ٓ ومييبب قمٜمييدي ذم وَيي  ؾمييٗم٤مرة  اًمِمييٞم :

ُمت٤ْمدًم٦م ُمن اًمٓمبوملم يمام ضمي٤مء ذم ؾمي١ماًمك ذم اًمدوًمي٦م اًمبوؾميٞم٦م  و اًمدوًمي٦م إُمبيٙمٞمي٦مهلل 

تيي ىميضي قمٚمٞمٝمي٤م ُمي٤م ومٞميه وميببهلل ٕن اًمٙمٗميب ُمٚمي٦م ُم٤م ومٞمه ومببهلل طمتيى ذم قمٝميد اًمِميٞموقمٞم٦م اًم

واطميييدةهلل ًمٙمييين اًمّٞم٤مؾمييي٦م ختتٚميييف سميييال ؿميييكهلل ييييو قميييغم ىم٤مقميييدة: طمٜم٤مٟمٞميييك سمٕمييي  اًمنمييي 

 يون ُمن سمٕم . ومي٤مٔن عمي٤م  قمٚمٜمي٧م روؾميٞم٤م اٟمٗمّمي٤م ٤م ُمين اًمِميٞموقمٞم٦م ومٙمي٠من اًمّيٕمودي٦م 

وضمدت ُمتٜمٗم٤ًّم وم٠مرادت  ن شمٕم٤مُمل اًمّوومٞم٧م يمام شمٕم٤مُمل إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤منهلل وم٠مٟمي٤م 

م قمٜميييدي شمْييي٤مد  اًمّيييٗم٤مراتهلل اعمٝميييم قمٜميييدي حتٙميييٞمم اًمنمييييٕم٦مهلل ومييي٤مٔن ًميييٞمه ُمييين اعمٝمييي

قمٜمييدٟم٤م ذم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م ؾمييٗم٤مرات ُميين اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م يمٚمٝميي٤م صييور و صييٜم٤مهلهلل يييلا 

ًمييٞمه ُميين اإلؾمييالهلهلل ومّييواء يم٤مٟميي٧م يييلع اًمّمييور ُموَييوقم٦م ذم سمييالد اًمٙمٗمييب  و ذم سمييالد 
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 اإلؾمالهل يلع خم٤مًمٗم٦م ًمنؾمالهل.

 ( 00:  31: 48/   457) اهلدى والنور / 

 ذا ُم٤م طمّمل ىمتي٤م  سميلم ىميوات ُمتٕميددة اسٜمّيٞم٤مت ذم ا ٚميٞم٩م واًمٕميبابهلل  اًم١ّما :

 ُم٤م طمٙمم اًم٘مت٤م  حت٧م راي٦م صداهل طمّلم  و حت٧م اًمباي٦م إظمبى 

ٟمحن شمٙمٚمٛمٜم٤م قمن يلع اعم٠ّمًم٦م ُمبارًا وشمٙمبارًاهلل  ذا  راد اًمدو  اإلؾميالُمٞم٦م  اًمِمٞم :

اإلؾمييييالُمٞم٦م  ن   ن ختييييبج اًمٕمييييباب ُميييين اًمٙموييييي٧م ضميييي٤مز  يييي٤م ذًمييييكهلل  ذا  رادت اًمييييدو 

ختبج اعمٕمتدي اًم٤ْمهمي اًمٕمباب ُمن اًمٙموي٧م  وز  ٤م ذًمكهلل وًمٙمن ٓ  وز  ٤م  ن 

 شم٘م٤مشمل اًمٕمباب ذم سمالد اًمٕمبابهلل ٕهن٤م طمٞمٜملا  شمٙمون ُمثٚمٝم٤م ذم آقمتداء.

ومييي٠مىمو :  ذا اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م دمٛمٕمييي٧م إلظميييباج اًمٕميييباب ُمييين اًمٙمويييي٧م ييييلا ُمييين 

ٕمباب يمام يبيد إُمبيٙم٤منهلل سم٤مًمت٤مزم ٓ سم٤مب رد اًم٤ْمهميهلل ًمٙمن ٓ  وز  ٤م  ن حتتل اًم

 وز  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  إُمبيٙم٤منهلل ٕن إُمبيٙم٤من ٓ حتٙمم سمنمييٕم٦م اإلؾميالهل ومّيوك 

 ٓ شم٘مف ُم  اعمّٚمٛملم قمٜمد  طمٙم٤مهل اإلؾمالهلهلل  لا يٜمتٝمي اسواب قمن ؾم١ماًمك.

 ( 00:  33: 26/   457) اهلدى والنور / 

اعم٠ّمًم٦م اعمْحوصم٦م وييو ُمي٤م يٜم٤م  طمدي٨م اؾمتد  سمه سمٕم   يل اًمٕمٚمم ذم  اًم١ّما :

 ىم٤م :  ٟمٙمم شمّم٤ملون اًمبوهل صٚمح٤ًم ةُمٜم٤ًم. ¢ذيمبوع  ن رؾمو  ام 

اؾميييتد  سمٕمييي   ييييل اًمٕمٚميييم ذم ييييلع اعمّييي٠مًم٦م اًمتيييي ٟمحييين سمّميييدد سمحثٝمييي٤م سمحيييدي٨م 

ذيمبوع قمن اًمٜمْي قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل وييو ىموًميه: ) ٟمٙميم شمّمي٤ملون اًميبوهل صيٚمح٤ًم 

ون وشمٖمٜمٛمييون(هلل وىميي٤مًموا:  ظمبضمييه ةُمٜميي٤ًم وشمٖميي ون  ٟمييتم ويييم قمييدوًا ُميين ورائٙمييم ومتٜمٍميي
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اإلُم٤مهل  محد و سمو داود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞم هلل ومام يو ُمدى صح٦م ىمو مهلل وُم٤م يو اعمٕمٜمى 

 اًمّمحٞم   لا الدي٨م 

 وًٓ:  ن آؾمييتدٓ   ييلا الييدي٨م قمييغم ُميي٤م يمٜميي٤م ومٞمييه ةٟمٗميي٤ًم ُميين آؾمييتٜمٙم٤مر  اًمِمييٞم :

ىميي٤ًمهلل ٕن اًمِميديد ًمالؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًميٞمه  يلا اليدي٨م قمالىمي٦م  يلا اعموَيوع  ـمال

ُمّم٤مل٦م اعمّٚمٛملم ًمْٕم  اًمٙم٤مومبين رءهلل وآؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمي٤مومبين رء ةظميبهلل ييلا 

  وًٓ.

وم٢مذا ىم٤مشمل اًمٙمٗم٤مر ُم  اعمّيٚمٛملم قميدوًا ُمِميؽميم٤ًم سمٞميٜمٝمم ومٝميلا ٓ يٕمٜميي  ن اعمّيٚمٛملم 

ـمٚمْوا اًمٕمون ُمٜمٝممهلل و ٟمام يلا وىم  سم٥ّْم اًمّمٚم  اًم٘م٤مئم سملم اعمّٚمٛملم وسملم  وًمئك 

  ن  ىموًمه  وًٓ. اًمٙم٤مومبينهلل يلا اًملي  ريد

واسواب سم٤مظمتّم٤مر: اعمّم٤مل٦م ُم  اًمٙمٗم٤مر صمم اؿمؽما  اًمٙمٗمي٤مر ُمي  اعمّيٚمٛملم ذم 

ىمتيي٤م  قمييدو ُمِمييؽم  رءهلل وـمٚميي٥م اعمّييٚمٛملم ُميين قمييدويم اًمٙمٗميي٤مر  ن ي٘ميي٤مشمٚموا قمييدوًا 

 ةظمب يلا رء ةظمب. يلا  وًٓ. 

صم٤مٟمٞم٤ًم: يلا الدي٨م اًميلي شمٚموشميه ةٟمٗمي٤ًم ـميبك ُمين طميدي٨مهلل واليدي٨م ًميه شمتٛمي٦م وييو 

اىم   ذا ُم٤م ٟمٔمبٟم٤م  مم  شمتٛم٦م الدي٨م ٟم٘مٚم٥م الدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمم  وخيبج قمن ذم اًمو

يموٟمه طمج٦م  م ظمبوضم٤ًم  يمٛميل ُمين اًمْٞمي٤من اًمّي٤مسمقهلل ٕٟمٜمي٤م ىمٚمٜمي٤م: ٓ شميالزهل سميلم ُمّمي٤مل٦م 

اعمّٚمٛملم ًمْٕم  اًمٙم٤مومبين وسملم اؿمؽما  ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر ُم  اعمّٚمٛملم ذم ىمت٤م  قمدو 

ي١ميمد سم٠من الدي٨م طمج٦م ًمٕمدهل  ُمِمؽم هلل  ُم٤م يلا اًملي ؾمتّٛمٕمون م٤مهل الدي٨م ومٝمو

ذقمٞم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦مهلل ُم   ن اليدي٨م ًميٞمه ومٞميه آؾميتٕم٤مٟم٦مهلل ًمٙمين ييد  قميغم ؾميوء قم٤مىمْي٦م 
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اؿمييؽما  اعمّييٚمٛملم ُميي  سمٕميي  اًمٙمٗميي٤مر ويييم ًمٞمّييوا  قمييداء ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل سمييل يييم صييٚم  

ُمٕمٝميييمهلل ُمييي  ذًميييك وم٤مًمٕم٤مىمْييي٦م ؾميييوك شمٙميييون ًمٖميييػم صييي٤مًم  اعمّيييٚمٛملمهلل وأن ٟمّيييتخبج 

اًمت٤مهلهلل ويو ذم ُمّيٜمد اإلُمي٤مهل  محيد  يْمي٤ًم سم٤مًمّيٜمد  الدي٨م ُمن ؾمٜمن  ش داود سم٤مًمٚمٗم 

 اًمّمحٞم .

ؾمتّم٤ملون اًمبوهل صٚمح٤ًم ةُمٜم٤ًمهلل ومتٖم ون  ٟمتم ويم قمدوًا ُمن ورائٙممهلل ومتٜمٍمون »

وشمٖمٜمٛمون وشمّٚمٛمونهلل صمم شمبضمٕمون ؾم٤معملم هم٤مٟمٛملم ُمٜمّميورينهلل طمتيى  ذا ٟم ًميوا سمٛميبج 

٥م ٚميذي ـمٚمو  ومػموم  رضمل ُمن  يل اًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمّمٚمٞم٥م ومٞم٘مو : همٚمي٥م اًمّميٚمٞم٥مهلل ومٞمٖم

يمٞميف  يوز  شرضمل ُمن اعمّٚمٛملم ومٞمدىمههلل ومٕمٜمد ذًمك شمٖمدر اًمبوهل ودمتٛمي  ًمٚمٛمٚمحٛمي٦م

 آؾمتدٓ   لا الدي٨م قمغم دموي  ُم٤م ومٕمٚمته اًمّٕمودي٦م أن 

يييلا الييدي٨م  وًٓ خيييؼم قميين  ُمييب همٞمْييي: ؾمتّميي٤ملون اًمييبوهل. ومٝمييل يٜميي٤م  صييٚم  

ُمين  أن سملم اعمّٚمٛملم وسميلم إُمبيٙمي٤من   يين اًمّميٚم  و ٟمي٤م ؾميٛمٕم٧م وًمٕمٚمٙميم يوضميد

سمٞمٜمٙمم ُمن يِم٤مريمٜمي ذم اًمّامع  ن يلا سموش ا ْٞم٨م يلا ىم٤م : ٓ  وز أن ُمٕمٜمى 

يمالُمه اؾمتٖمال  ىمْمٞم٦م ومٚمّيٓملمهلل  ي: اعمّي٤موُم٦مهلل ىمي٤م : اعمّي٤موُم٦م ذم ىمْميٞم٦م ومٚمّيٓملم 

 ذم ؾمْٞمل طمل اعمِمٙمٚم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م أنهلل ؾمٛمٕمتم يلا  هل ٓ 

 ٓ  وز اًمبسمال سملم اًم٘مْم٤مي٤م. ُمداظمٚم٦م:

ٚم  سميييلم اعمّيييٚمٛملم واًمٙمٗمييي٤مر ٓسميييد يٙميييون اًمّميييٚم   ييييه ييييلاهلل ًميييو يٜمييي٤م  صييي اًمِميييٞم :

ًمّمييي٤مًم  اعمّيييٚمٛملمهلل وًميييٞمه ُمييي   سم٘مييي٤مء اًم٘ميييديم قميييغم ىمدُميييههلل سميييل واًمتٍميييي  سمييي٠من ييييلع 

اعم٠ّمًم٦م صم٤مٟمٞم٦مهلل يلع ُم٠ّمًم٦م ومٚمّٓملم ُم   هن٤م يلع ُمّي٠مًم٦م  ؾميالُمٞم٦مهلل  ُمي٤م ييلا يٜمي٤م ُمّي٠مًم٦م 
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صٚمٞمْٞم٦م حمْم٦مهلل ييل إُمبيٙمي٤من ؾمتٜمتٍمي ًمٚمٙمويي٧م  ؾمتٜمتٍمي ًمٚمّيٕموديلم  يميلاسملمهلل 

 يي ُمّم٤ملٝمم. و ٟمام

وم٤مًمِمييي٤ميد: يٜمييي٤م اليييدي٨م ي٘ميييو : ؾمتّمييي٤ملون اًميييبوهل. أن ُمييي٤م ومٞميييه ُمّمييي٤مل٦م ُمييي  

اًمبوهلهلل أن يٕمٜمي: يٜمي٤م  قمْي٤مرة ؿمي٤مُمٞم٦م شم٘ميو : طميك زم  طميك ًميك. ُمّمي٤مًم  ُمت٤ْمدًمي٦مهلل 

وم٤مًمّييييييٕمودي٦م شمبيييييييد حتيييييي٤موم  قمييييييغم  ُموا يييييي٤م قمييييييغم  راَييييييٞمٝم٤م قمييييييغم سمؽمو يييييي٤مهلل و يْميييييي٤ًم 

ًم  إُمبيٙمٞميييييي٦م ذم اًمييييييْالد إُمبيٙميييييي٤من شمبيييييييد   يْميييييي٤ًم  ن حتيييييي٤موم  قمييييييغم يييييييلع اعمّميييييي٤م

ّيييٚمٛملم وسميييلم اعماًمّيييٕمودي٦م سمٕم٤مُمييي٦م وسمؽمو ييي٤م سمخ٤مصييي٦مهلل ومييي٢مذًا: ًميييٞمه يٜمييي٤م  صيييٚم  سميييلم 

 اًمبوهلهلل يلا  وٓهلًل وم٤ملدي٨م ًمٞمه ًمه قمالىم٦م  لا اًمواىم   ـمالىم٤ًم.

صم٤مٟمٞم٤ًم: ىمٚمٜم٤م ةٟمٗم٤ًم سم٠من اعمّمي٤مل٦م واًم٘متي٤م  ًمٕميدو ُمِميؽم  رء وـمٚمي٥م آؾميتٕم٤مٟم٦م ُمين 

اًمّييي٤مسمقهلل آؾميييتٕم٤مٟم٦م سمييي٠ميمؼم دوًمييي٦م قميييغم وضميييه  اًمٙمٗمييي٤مر رء ةظميييبهلل وشميييليمبوا اًمتٗمّميييٞمل

إرضهلل يمٜم٧م ذيمبت ًمٕمل  ظمواٟمٜم٤م يليمبون يلاهلل  ٟم٤م يمٜمي٧م ذيميبت  ن سمٕمي  اًمٕمٚميامء 

اًمييلين ذيْييوا  مم ضمييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ويييلا ُميي  إؾمييف ُموضمييود ذم اعمييلي٥م 

الٜمْكمهلل اًملي  ٙمم سمه اًمّٕموديون  ٓ ُم٤م ٟمدرهلل ًمٙمن الٛمد م يلا اعميلي٥م يمي٤من 

  ىمٞمييييدًا وذـميييي٤ًم ًمييييو  ن الٙموُميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م اًمت ُمتييييه ُميييي٤م وىمٕميييي٧م ذم يييييلع ي٘مٔميييي٤ًم وَيييي

 ا ٓمٞمئ٦م واًمٗم٤مطمِم٦م اًمٙمؼمىهلل ُم٤مذا ومٕمل اعملي٥م الٜمْكم واًمِم٤مومٕمي  

ىمييييي٤م :  يييييوز آؾميييييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييييي٤مر ًم٘متييييي٤م  اًمٙمٗمييييي٤مر واعمنمييييييملم سمنميييييط  ن يٙميييييون 

طهلل اعمّٚمٛمون  م اًمٖمٚم٦ْم قمغم اعمّتٕم٤من  مهلل  قموذ سم٤ممهلل  يين ٟمحين و يين ييلا اًمنمي

اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٙمٗم٤مرهلل واًمدًمٞمل  ن يلا اًمٙم٤مومب ذي٥م يٕمٞم٨م ذم سميالد اإلؾميالهلهلل عمي٤مذا ش شم٘ميل 

اًمّييٕمودي٦م: يييلا ٓ  ييوز ذم دييين امهلل عميي٤مذا روميي  اًمّمييٚمٞم٥م اًمؼميٓميي٤مين سمج٤مٟميي٥م اًمباييي٦م 
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 اًمّٕمودي٦م: ٓ  ًمه  ٓ ام  ٕٟمه ُم٤م ومٞمه همٚم٦ْم ُمن اعمّٚمٛملم قمغم اًمٙمٗم٤مر.

دًا  ن قم٤مىمْي٦م آؿميؽما  ُمي  اًمٙمٗمي٤مر ًميٞمه ا الص٦م: يلا الدي٨م ومٞميه ٟمْي٠م قمٔميٞمم ضمي

آؾمتٕم٤مٟم٦م  مهلل آؿمؽما  ُم  اًمٙمٗم٤مر ذم ىمت٤م  قمدو ُمِمؽم  يلا يٙمون ُمدقم٤مة ًمٚمٗمتٜم٦مهلل 

وييييلا ؾميييٞم٘م هلل ي٘ميييو  اًمٜمٍمييياين: همٚمييي٥م اًمّميييٚمٞم٥مهلل اعمّيييٚمم شم٠مظميييلع اًمٖميييػمة اإلؾميييالُمٞم٦م 

ومٞم٘متٚمههلل ومٞمثي٠مر اًمٙمٗمي٤مر ًم٘متيٞمٚمٝمم وشم٘مي  اعمٕمبيمي٦م سميلم اعمّيٚمٛملم وسميلم اًميبوهل اًميلي يمي٤مٟموا 

قميييام ىمبيييي٥م صيييٚمح٤ًم ُمييي  اعمّيييٚمٛملمهلل صميييم ُمييين اعمٕمٚميييوهل  ن اعمّيييٚمٛملم  ذا هتييي٤مدٟموا ُمييي  

اًمٙمٗميييي٤مر  و شمّميييي٤ملوا ُمٕمٝمييييم ٓ ُميييي٤مٟم  ُميييين يييييلا وًمٙميييين  يييي٥م  ن يٙموٟمييييوا  ي٘م٤مفميييي٤ًم  ن 

 يٙموٟموا ٟمْٝم٤مءهلل ُم٤م يٖمدروا  م.

وم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م اًمتي ىم٤م   ٤م سمٕم  اعملاي٥م اؿمؽمـموا  ن شمٙميون اًمٖمٚمْي٦م ًمٚمٛمّيتٕملم ٓ 

اًمييلي وىميي  أن ًمييٞمه َييد اًمّييٜم٦م وم٘مييالهلل وَييد اعمييلاي٥مهلل  ًمٚمٛمّييتٕم٤من  ييمهلل وًمييلًمك

وًمييٞمه وم٘مييال َييد اعمييلاي٥م إرسمٕميي٦مهلل سمييل إرسمٕمييلم وإرسمٕمامئيي٦مهلل ٕٟمييه ٓ  ٟمّيي٤من ي٘مييب 

 يلا اًموَ  اًملي ٓ يٛمٙمن وصٗمه  ٓ ُمن  ٟم٤ّمن  ويت ًم٤ّمٟم٤ًم.

اسييواب قميين الييدي٨م  وًٓ: ًمييٞمه ًمييه قمالىميي٦م سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦مهلل  ٦موم٤مًمِميي٤ميد:  ذًا ظمالصيي

  اًم٘متيي٤م  ُميي  اًمٜمّميي٤مرى  و اًمييبوهل ييي١مٓء اًمٜمّميي٤مرى ًم٘متيي٤م  قمييدو ُمِمييؽم  صم٤مٟمٞميي٤ًم:  ٟمييام وىميي

نهلل وُميي  ذًمييك يم٤مٟميي٧م اًمٕم٤مىمْيي٦م  ن همييدر وًمٚمٛمّييٚمٛملم وًمٚمييبوهل اًمييلين صيي٤ملٝمم اعمّييٚمٛم

اعمّيييٚمٛمون سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وم٤مًمٙمٗمييي٤مر ذم اعمّيييٚمٛملم ووىمٕمييي٧م اعمٚمحٛمييي٦مهلل وُمٕمٜميييى اعمٚمحٛمييي٦م 

 يٕمٜمي: البب اًمْمخٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمدًا.

دي٨م ذم ُموَيييوع اًمّييي٤مقم٦م ييييو  ييي٤م ييييد   ن ومييي٢مذًا:  ٟمييي٤م  ؿميييٕمب سمييي٠من طمنمييي ييييلا الييي
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ون  مم ُمثل ١ماسامقم٦م ُم٤م ومٞمه قمٜمديم دًمٞمل واَ  يّوهمون يلا اًمواىم  اعم١مش ومٞمٚمج

 يلع آؾمتدٓٓت اًموايٞم٦م اًمتي ًمٞمه  ٤م صٚم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مل٤مدث.

 ( 77:  15: 74/   150) اهلدى والنور / 

ُمي٤م صيح٦م ييلا ؾمٛمٕم٧م ىمْل ُمدة ُمن  طميد اًمِمي٤ْمب  ٟميك  ومتٞمي٧م وٓ  قمٚميم  اًم١ّما :

سمٕميييدهل ضميييواز اًم٘متييي٤م  َيييد  ُمبيٙمييي٤م طمتيييى و ن يمييي٤من ذم  ي.. يٕمٜميييي: ٓ  يييوز حم٤مرسمييي٦م 

 ُمبيٙم٤من ذم إرايض اًمّٕمودي٦مهلل ومام صح٦م يلع اًمٗمتٞم٤م إ

 ذم إرايض اًمّٕمودي٦م  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ُمن اًملي يبيد  ٤مرب إُمبيٙم٤من ذم إرايض اًمّٕمودي٦م  اًمِمٞم :

 باب. ذا ٟمِم٧ْم طمبب سملم اًمٕم اًم٤ّمئل:

  ٟم٧م شم٘مو : ذم إرايض اًمّٕمودي٦م ... حم٤مرسم٦م إُمبيٙم٤من. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 يمٞمف يٙمون حم٤مرسم٦م إُمبيٙم٤من. اًمِمٞم :

 أن ومٞمه ىموات  ُمبيٙمٞم٦م ذم  رايض اس يبة. اًم٤ّمئل:

 اومٝمم ؾم١مازمهلل  ٟم٧م قم٤مرك ؾم١ماًمك  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ٤مًمٚمٗم هلل ُم٤م يو ؾم١ماًمك ُم٤م يو يٛمٙمن همٚمٓم٤من  ٟم٤م سم٤مًمٗمٝمم  و همٚمٓم٤من  ٟم٧م سم اًمِمٞم :
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ٟمٕميم  ن يٜمي٤م  ىميوات  ُمبيٙمٞمي٦م داظميل اس ييبة اًمٕمبسمٞمي٦مهلل وميال  يوز ُم٘م٤مشمٚمي٦م  اًم٤ّمئل:

 يلع اًم٘موة.

 د ي٘م٤مشمل يلع اًم٘موات ُمن يُمن اًملي يب اًمِمٞم :

 اًمٕمباب. اًم٤ّمئل:

 اًمٕمباب ؾمتٝمجم قمغم اًمّٕمودي٦م وشم٘م٤مشمل إُمبيٙم٤من  اًمِمٞم :

 اب.ٓ. إُمبيٙم٤من يم اًملين هيجٛموا قمغم اًمٕمب اًم٤ّمئل:

 ٟمييي٧م هميييػمت ؾمييي١ماًمك ام هييييديكهلل  ٟمييي٧م شم٘ميييو : ُم٘م٤مشمٚمييي٦م إُمبيٙمييي٤من ذم   اًمِميييٞم :

اًمّيييٕمودي٦مهلل وًميييلًمك  ؾمييي٠مًمك  ٟمييي٤م: ُمييين اًميييلي ي٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ذم اًمّيييٕمودي٦مهلل سمٞميييٜمام 

 ظميييػمًا فمٝميييب ُمييين يمالُميييك  ن إُمبيٙمييي٤من  ذا يبييييدوا هيييي٤معوا اًمٕميييبابهلل  ًميييٞمه يٙميييلا 

 شم٘مو .

 ٟمٕمم... اًم٤ّمئل:

 بك ٟمج٤موسمك.اصم٧ْم قمغم رء طمتى ٟمٕم اًمِمٞم :

 يلا إظمػم. اًم٤ّمئل:

  ٟمه ىمٚم٧م  ٟم٤م ُم٤م  وز ُم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤من  ذا ي٤معوا اًمٕمباب  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

يميييلب وزورهلل ٟمحييين ٟم٘ميييو  اًميييلين يبييييدوا ي٘مييي٤مشمٚموا إُمبيٙمييي٤من ٓ شمٙموٟميييوا  اًمِميييٞم :

ظمٞمي٤مًمٞملمهلل يييلع إُمبيٙميي٤من قمٜمييديمم يٜميي٤مهلل قمبوميي٧م  ييين إُمبيٙميي٤من يٜميي٤مهلل ُميي٤م ومٞمييه  ٓ ؾمييتلم 
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ٚميييوهلل ُمييين اًميييلي يبييييد ي٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من  ييييلع يمٚمٝمييي٤م  ومٙمييي٤مر ظمٞم٤مًمٞمييي٦م ٟمٔمبيييي٦مهلل ؾميييْٕملم يمٞم

اًمٖمبض ُمٜمٝم٤م اًموصو  ًمٌمء ُمن سم٤مب اإلؿم٤مقم٤مت اًمتي ؾم٠م  قمٜمٝمي٤م إخ  ٟميه ىمٞميل:  ٟميه 

 ذا اًمٕمباب ُم٤م اطمتل اًمٙموي٧م يم٤من إُمبيٙمي٤من يبييدون  تٚمويي٤مهلل ٟمبييد ٟمٕمي٤مًم٩م إُميور 

ٟمي٧م ؾميواء يمي٤من اًمّميورة إومم اًمواىمٕم٦مهلل ُمن اًملي يبيد ي٘م٤مشمل إُمبيٙم٤منهلل ىميل أن  

  و إظمبى ُمن 

 اًمٕمباب. اًم٤ّمئل:

اًمٕميييبابهلل عمييي٤مذا يبييييد ي٘م٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من  ييييل  ٟمييي٧م ُمتّميييور  ن اًمٕميييباب  اًمِميييٞم :

 هي٤مضمم إُمبيٙم٤من ذم اًمّٕمودي٦م 

 يمال. اًم٤ّمئل:

  ذًا: يمٞمف ي٘م٤مشمل. اًمِمٞم :

رسمييييام يٕمتييييدي إُمبيٙميييي٤من ٟمٗمّيييييٝمم قمييييغم اًمٕمييييبابهلل اًمٕمييييباب شمييييداوم  قمييييين  اًمّيييي٤مئل:

 ...ٟمٗمّٝم٤م

عٞميل ضميدًاهلل أن ٟم٘ميو  ًميك: ُمي٤م ر ييك  ذ  إُمبيٙمي٤من ي٤معي٧م اًمٕميبابهلل  اًمِمٞم :

واًمٕميييييباب ومٞمٝمييييي٤م ُمّيييييٚمٛملم يمثيييييػمين ـمْٕمييييي٤ًمهلل ييييييل  يييييوز  ييييي١مٓء اًمٕميييييباىمٞملم  ن ي٘مييييي٤مشمٚموا 

 إُمبيٙم٤من وىمد هم ايم إُمبيٙم٤من ذم قم٘مب داريم   وز  هل ٓ  وز 

 يداومٕموا قمن  راَٞمٝمم ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

يٙمييلاهلل  يييين ذييي٥م ؾمييي١ماًمكهلل يمٞمييف صييي٤مر ؾمييي١ماًمك  وًٓ و ٟمييي٤م  ىمييو  ُمٕميييك  اًمِمييٞم :

 وُم٤مذا حتبر ُمن يلع اعمٜم٤مىمِم٦م.
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 اًم١ّما   ين ؾمٛمٕم٧م  طمد اًمِم٤ْمب... اًم٤ّمئل:

 ُم٤م شمتٙمٚمم زم اًم١ّما هلل وُم٤م ةوم٦م إظم٤ْمر  ٓ رواهت٤مهلل أن ُم٤مذا ؾمٛمٕم٧م. اًمِمٞم :

 ن يييلا سم٤مـمييل  ن ؿميي٤مء امهلل ؾمييٛمٕم٧م  ن اًمٙمييالهل  ن ؿميي٤مء ام يٙمييون سم٤مـمييل  اًمّيي٤مئل:

 ويملب.

 ؾمٛمٕم٧م  ن  وز ُم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤من  هل ٓ  ِمٞم :اًم

 ُمن يمالُمك  ٟم٧م أن. اًم٤ّمئل:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ٓ  يييييييوز  ٓ ذم طم٤مًمييييييي٦م  ذا إُمبيٙمييييييي٤من ييييييييم اقمتيييييييدوا قميييييييغم اًمٕميييييييبابهلل  اًمّييييييي٤مئل:

 وم٤مًمٕمباىمٞملم يداومٕموا قمن  ٟمٗمّٝمم.

ام هيييييديكهلل ييييي٤م  ظمييييي ومٞمييييه قمٜمييييدٟم٤م طمٙمييييم ذقمييييي وقمٜمييييدٟم٤م ىمْمييييٞم٦م شمتٕمٚمييييق  اًمِمييييٞم :

٦مهلل وم٤مُٕمبيٙمي٤من أن ذم اًميْالد اًمّيٕمودي٦م ُمين يّيتٓمٞم   ن ي٘م٤مشميل سم٤مإلٟمٙم٤مر وآؾمتٓم٤مقم

 إُمبيٙم٤من ويم ذم اًمْالد اًمّٕمودي٦م ُمن 

 ُم٤م  طمد. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥م يلا اًملي شم٠ّم  قمٜمه  ٟم٧م  وز  هل ٓ  وز  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 شم٠ّم  قمن رء ٓ يٛمٙمن  ذًا  اًمِمٞم :

  ٟم٤م ؾمٛمٕم٧م يٙملاهلل  ٟم٤م  ريد  حت٘مق ُمن اًمٗمتٞم٤م. اًم٤ّمئل:
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ُميي٤م قمٚمٞمييك  ٟميي٤م ٓ  ًموُمييكهلل ًمٙميين إؾمييئٚم٦م  يي٥م  ن شمٙمييون واىمٕمٞميي٦م وسم٤مًمتيي٤مزم  ًمِمييٞم :ا

يٙمييون اسييواب واىمٕميييهلل وميي٢مذا يمٜميي٧م شمّييٛم  ُمٜمييي اؾمييتٜمٙم٤مر اؾمييٛمه اؾمييتٗمٝم٤مهل اؾمييتٜمٙم٤مري 

ُميين اًمييلي ؾمييٞم٘م٤مشمل إُمبيٙميي٤من ويييم ذم اًمييْالد اًمّييٕمودي٦مهلل يٛمٙميين  ىمٚميي٧م: ٓهلل ـمٞميي٥م: 

 رء ٓ يٛمٙمن يؽمشم٥م قمٚمٞمه طمٙمم ذقمي 

 ... اًم٤ّمئل:

ُم٤م يؽمشم٥مهلل وم٠مٟم٤م  ىمو  ًمك: يلا اًم١ّما  همػم واردهلل ويلا اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمههلل ٕٟمك  اًمِمٞم :

رضمٕميي٧م  ظمييػمًا شم٘مييو : إُمبيٙميي٤من  ذا ييي٤معوا اًمٕمييبابهلل يييلا  ٙميينهلل وُميي٤مذا ؾمييٛمٕم٧م 

 اسواب 

  ٟمه  وز. اًم٤ّمئل:

وم٢مذًا: اًملي ؾمٛمٕمته اشمبيمه يلي٥م ُمن ذيٜمك وري  قم٘مٚمك ُمٜمه... يٕمّميٛمٜم٤م  اًمِمٞم :

 ا ٓم٠م واًمّٝمو 

 ( 00:  47: 36/   457ور / ) اهلدى والن

 ُم٤م يو دور اًمِم٤ْمب أن اًمّٕمودي ذم يلع إو٤َمع  اًم١ّما :

ام يٙمييون ذم قمييوهنمهلل دوريييم  ٟمييه يبسمييوا  ٟمٗمّييٝمم قمييغم يمتيي٤مب ام وقمييغم  اًمِمييٞم :

هلل و ن يييييدظمبوا ىمييييوهتم ؾمييييواء ُميييي٤م يميييي٤من ُميييين اًم٘مييييوة اًمبوطمٞميييي٦م ¢طمييييدي٨م رؾمييييو  ام 

  وضمييل ًمت٘مييوهل اًمدوًميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م طم٘ميي٤ًمهلل اعمٕمٜموييي٦م  و اًم٘مييوة اعم٤مدييي٦مهلل ًمٞمييوهل ييي٠مذن ام قميي

ويٗميييء اعمّييٚمٛمون سمِمييٕمو م اعمتخٚمٗميي٦م  مم عورة ا ييالص ُميين يييلع اًمييدويالت 

اًمٙمثػمة اًمتي ومبىم٧م ؿمٛمل اعمّٚمٛملمهلل وَٕمٗم٧م ؿمويمتٝممهلل اًمٞموهل ؾمْح٤من ام ظمٓمبت 
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ذم سميي٤مزم ظميي٤مـمبة سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمح سمٞميي٦م اًمٕمٛمٞميي٤مء اعمتّييٚمٓم٦م قمييغم اًمِمييٕموب اإلؾمييالُمٞم٦م ذم 

ُمي٤م ظمٓميب ذم سمي٤مزم ا ي٤مـمبةهلل  ٟمي٤م يمٜمي٧م  ومٝميم وٓ  زا   ن اًمتحي ب يمل سميالد اإلؾميالهلهلل 

ذم اإلؾمييالهل ُمٜمٝمييي قمٜمييههلل و ٟمييه ييي١مدي  مم شمٗمبىميي٦م و هنيي٤م  ىمييوة اعمّييٚمٛملمهلل ؾمييْح٤من ام 

اًمٞميييوهل ظمٓميييب ذم سمييي٤مزم يمتٗمّميييٞمل س٤مٟمييي٥م ُمييين ييييلع اسيييوابهلل وييييو  ن ُمييين ـمْٞمٕمييي٦م يميييل 

ي طميي ب طميي ب  ٟمييه يبيييد  ن ئمٝمييب ذم اعمجيي٤م  اًمييلي يٕمٛمييل ومٞمييه ًموطمييدعهلل وعميي٤م يميي٤من  

يو يٛمثل ضم٤مٟم٥م ُمن إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ ؿمك  ن يلا ال ب ؾمٞمٙمون ومٞمه ٟم٘مذ يمْػم 

ضميييدًا ذم يميييل اًمٜميييواطمي ؾميييواء ىمٚمٜمييي٤م اًمٜميييواطمي اًمٕمٚمٛمٞمييي٦م  و آضمتامقمٞمييي٦م  و اًمّٞم٤مؾميييٞم٦م  و 

 آىمتّم٤مدي٦مهلل ؾمٞمٙمون ذم ٟم٘مذ يمْػمهلل عم٤مذا 

ة ذم ٕن يلا ال ب ٓ يٛمثل إُم٦مهلل سمل ُم  إؾمف أن  إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمْٕمثب

يلا اًمٕم٤مشهلل وًملًمك وم٠مٟم٤م  ىمو : ؾموك ٓ يٛمثيل اًمِميٕم٥م اًميلي ومٞميه ييلا الي بهلل و ذا 

يم٤من إُمب يملًمك طمٞمٜمئٍل يلا ال ب ؾمٞمٕمٛمل ذم طميدود اًميٜم٘مذ اًميلي  يدع سمّي٥ْم 

طمبُم٤مٟمييه اعمييدد ُميين سم٘مٞميي٦م اًمِمييٕم٥م ذم يمييل شمٚمييك اًمٜمييواطميهلل وطمٞمٜمئييٍل ؾمييٞم٘م  ذم ظمييالك 

 اًمنميٕم٦مهلل ُم٤م   دري واَ  اعمث٤م  يلا 

 ( 00:  53: 54/   457والنور / ) اهلدى  
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

 سمّم ام اًمبمحن اًمبطمٞمم

 يلع ُم٤ْمطم٨م طمديثٞم٦م ُمتخّمّم٦م طمو  ُم٠ّمًم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم واًمٙمٗم٤مر.

 : اًمّالهل قمٚمٞمٙمم  ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.اعمتّمل

 وقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م وام وسمبيم٤مشمه وُمٖمٗمبشمه. اًمِمٞم :

 ػم ي٤م ؿمٞم .: ُم٤ّم  ام سم٤م اعمتّمل

 ُم٤ّم  ام سم٤م ػمات. اًمِمٞم :

 : يمٞمف طم٤مًمٙمم اعمتّمل

  محد ام. اًمِمٞم :

 : يمٞمف اإلظموان قمٜمديمم ـمٞمْلم اعمتّمل

 الٛمد م سمخػم  ن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 : حمٛمد قمْد ام ُمن اًمّٕمودي٦م.اعمتّمل

 ُمبطم٤ًْم.و يالً  اًمِمٞم :

 :  ٟم٤م يمٜم٧م اشمّمٚم٧م سمك ي٤م ؿمٞم  شمليمبين ىمْل يوُملم اعمتّمل
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 ؾم٠مًمتٜمي قمن ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 : قمن طمدي٨م ؾمٚمٛمك ام طمدي٨م ُمِمٙمل أصم٤مر قمٜمد اًمٓمح٤موي.اعمتّمل

  ي ٟمٕمم  ذيمب. اًمِمٞم :

 : شمليمب اعمتّمل

  ذيمب. اًمِمٞم :

: ضم ا  ام ظمػم. وام ي٤م ؿمٞم  ٟمحين ُمين ـمالسمٙميم اًميلين شمبسمٞمٜمي٤م قميغم ييلا اعمتّمل

 اعمٜمٝم٩م واًملي قمٚمٛمتٛموٟم٤م قمٚمٞمه.

 سم٤مر  ام ومٞمك وٟمٗم  سمٙمم. اًمِمٞم :

: و يييي٤ميممهلل ييييلع اعمّييي٠مًم٦م  ؿميييٙمٚم٧م قمٚمٞمٜمييي٤م يٕمٜميييي: ٟمجيييد ةظميييبين يْميييٕمٗموا اعمتّميييل

إدًميييي٦مهلل وةظمييييبين ي٘موًمييييوا: ًمٞمّيييي٧م ذم اعمّيييي٠مًم٦م  دًميييي٦مهلل وم٠مٟميييي٤م عميييي٤م وىميييي  سمييييلم يييييدي يييييلا 

اليييدي٨م اشمّميييٚم٧م سمٙميييم ىمْيييل ييييوُملمهلل وؾمييي٠مًمتٙمم قمٜميييههلل ومٕمٚمٚمتٛميييوع  طمّييين ام  ًميييٞمٙمم 

سمٕمد ذًمك  سمث٤مسم٧م سمن ال٤مرثهلل و ٟمه سٝمو هلل وم٤ميمتٗمٞم٧م  لا ُمن ضمواسمٙممهلل صمم شملايمبٟم٤م

 ٟمي٤م وسمٕمي  اإلظميوة طميو  ييلا اليدي٨م وييم يّميححوٟمههلل وم٘مٚمي٧م:  ٟمي٤م ؾمي٠مًم٧م اًمِمييٞم  

سمٜمٗمزييييي ذم قميييييامن وىمييييي٤م  زم:  ن ييييييلا اليييييدي٨م ُمٕمٚميييييل سمث٤مسمييييي٧م سمييييين الييييي٤مرث و ٟميييييه 

سٝمييييو هلل ىميييي٤مًموا: ٟميييي٠ميت ًمييييك سم٤مًمٙمتيييي٥م وٟمتييييدارسهلل وٟمييييدرس  ؾمييييٜم٤مد يييييلا الييييدي٨مهلل 

ل٤مرث يمل ووضمدت  ن ُمٕمٝمم وضمدت ُمٕمٝمم  ن يلا الدي٨م ذم  ؾمٜم٤مدع صم٤مسم٧م سمن ا

اًمٙمت٥م شمليمب  ٟمه صح٤مش سمدريهلل ومام  دري  ٟم٤م  ريد ذم ال٘مٞم٘م٦م  صل  مم طمل و مم 

 ٟمتٞمج٦م طمتى ٟمخبج ُمن يلع الػمة 
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سم٤مر  ام ومٞمكهلل الل ُم٤م يٜمْٖمي  ن ي٠مشمٞميك  ٟمي٧م  و هميػم  ُمين دراؾمي٤مت ذم  اًمِمٞم :

قمٚمم يٙم٤مد  ن يٙمون ص٤مر ُمدروؾم٤ًم وسٝموٓهلًل وم٠مٟمتم اًملين اضمتٛمٕميتم ودرؾميتم  ؾميٜم٤مد 

 الدي٨م يمم ُم٣م قمٚمٞمٙمم ذم يلا اًمٕمٚمم  يلا

 : ًمّٜم٤م سم٤معمٓمٞمٚملم ومٞمههلل ىمٚمٞمل ضمدًاهلل ؾمٜموات.اعمتّمل

 يٕمٜمي: قمنمون ؾمٜم٦م  اًمِمٞم :

 : ٓهلل  ىمل ُمن يلا.اعمتّمل

 قمنم ؾمٜملم  اًمِمٞم :

 : ىمبي٤ًْم.اعمتّمل

 ىمبي٤ًْم. اًمِمٞم :

 : شمّ  ؾمٜموات.اعمتّمل

 ـمٞمييي٥مهلل ومٙمٞميييف يّمييي   ن شمتّيييٚمال قمٚميييٞمٙمم اليييػمة سميييلم ر ي ضمدييييد ور ي اًمِميييٞم :

قمتٞمق ىميديم ىم٣مي طمٞم٤مشميه  يمثيب ُمين ٟمّميف ىميبن ُمين اًم ُمي٤من ذم ييلا اًمٕمٚميمهلل ومي٠مٟمتم ُمي٤مذا 

ومٕمٚمتم  ومٕمٚمتم ومتحتم قمغم يمت٤مب اإلص٤مسم٦م وٟمحو ذًميك ُمين اًمٙمتي٥م إظميبى اًمتيي ىميد 

يٙمون ومٞمٝم٤م  ص٤مسم٦م وىمد ٓ يٙمون ومٞمٝم٤م  ص٤مسم٦م وموضمدشمم  ن صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث  ىم٤مًموا ومٞميه 

شمم سمْحيييثٙمم وش شمٕمتيييدوا سمْحييي٨م  ٟميييه صيييح٤مشهلل ومحٚمييي٧م وميييٞمٙمم اليييػمةا ٕٟمٙميييم اقمتيييدد

 همػميمم  ن شمٕمٚمٛمون ي٘مٞمٜم٤ًم  ٟمه  ىمٕمد ذم يلا اًمٕمٚمم واًمٗمن ُمٜمٙمم.

ومام يم٤من يٜمْٖمي ًمٙميم  ن شم٘مٕميوا ذم ُمثيل ييلع اليػمةهلل وؾمي٠مىمو  ًميك وُٕمث٤مًميك ُمين 
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يْمِب  ِْن ﴿ـميييالب اًمٕمٚميييم اًمٓمٞمْيييلم  ن ؿمييي٤مء امهلل ُميييليمبًا سم٘موًميييه شمٕمييي٤ممم:  َل اًميييلِّ ٠َمًُموا َ ْيييي وَم٤مؾْمييي

ونَ يُمٜمْيييُتْم ٓ شَمْٕمٚمَ  ومييي٠مٟمتم عٞمٕمييي٤ًم اًميييلين اؾميييتٛمٕمتم ودرؾميييتم  ؾميييٜم٤مد ييييلا  [43]النحرررل:﴾ُٛمييي

الدي٨م وسمخ٤مص٦م طم٤مًم٦م صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث يلاهلل  ُم٤م  ن شمٕمتؼموا  ٟمٗمّٙمم ُمن اًمٕمٚميامء 

 لا اًمٕمٚمم اًمٜمْوي اًمٙمبيم و ُم٤م  ن شمٕمتؼموا  ٟمٗمّٙمم ُمن اًمٓميالب  يلا اًمٕمٚميم ٓ  يمثيب 

ٙمم و ٓ شم٘مي  اليػمة  يْمي٤ًم ذم ُمن ذًميكهلل ومي٢من يمٜميتم قمٚميامء ومحيق ًمٙميم  ن شمٕمتيدوا سميب ي

قمٚمٛمٙميييمهلل و ن ش شمٙموٟميييوا يميييلًمك ويمٜميييتم ـميييالب اًمٕمٚميييم  و ًمّيييتم قمٚميييامء ومٙميييلًمك ٓ 

يٜمْٖميييييي  ن شم٘مٕميييييوا ذم اليييييػمة سميييييل قمٚميييييٞمٙمم  ن شمٗمٕمٚميييييوا يميييييام ضمييييي٤مء ذم أيييييي٦م اًمّييييي٤مسم٘م٦م: 

ونَ ﴿ يْمِب  ِْن يُمٜمْييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميي َل اًمييلِّ ٠َمًُموا َ ْييي ق هلل  ُميي٤م  ٟميي٧م وم٘مييد ىمٛميي٧م سمتٓمْٞميي[43]النحررل:﴾وَم٤مؾْميي

يلع أي٦مهلل وًمٙمن ُم٤م يم٤من يٜمْٖمي ًمك  ن شمدظمل ٟمٗمّيك ُمي  اسامقمي٦م ومت٘ميو : ال٘مٞم٘مي٦م 

 ٟمٜميي٤م وىمٕمٜميي٤م ذم طمييػمةهلل ومييام داهل  ٟميي٧م ؾميي٠مًم٧م ُميين شمٔميين ومٞمييه اًمٕمٚمييم ومٚمييامذا شم٘ميي  ذم الييػمة 

 و ٟم٧م ٓ شمٔمن سمٜمٗمّك  ٟمك ُمن  يل اًمٕمٚمم و ٟمام  ٟم٧م ُمن اًمٓمالب  لا اًمٕمٚمم.

قملريم ٕهنم ُم٤م ؾم٠مًموا وًمٙمٜمٝمم   ُم٤م أظمبون اًملين يم٤مٟموا ُمٕمك ومٞمٛمٙمن  ن ي٘مْل

ىمد ٟم٘مٚم٧م  ًميٞمٝمم ُمي٤م ؾمي٠مًم٧م و ضمْي٧مهلل ومٛمين ييلع الٞمثٞمي٦م  يْمي٤ًم ًمٞمّيوا ُمٕميلورين ذم  ن 

ي٘مٕميوا ذم اليػمةهلل وميي٠مىمو  ًميك و ييم:  ُمي٤م  ٟميتم قمٚمييامء وميال يٜمْٖمييي  ن شم٘مٕميوا ذم الييػمة 

ويٙميييييون ؿمييييي٠مٟمٙمم ؿمييييي٠من اًمٕمٚميييييامء اًمٗم٘مٝمييييي٤مء واعمحيييييدصمون اًميييييلين اظمتٚمٗميييييوا ذم سمٕمييييي  

 يييوز وييييلا ي٘ميييو  ٓ  يييوزهلل وًمٙميييل ر ييييه وًمٙميييل ٟمّميييٞم٥م ُمييين  اعمّييي٤مئلهلل ييييلا ي٘ميييو 

واطمييدًاهللو يمييلًمك قمٚمييامء الييدي٨مهلل  اً اضمتٝميي٤مدعهلل  ُميي٤م  ن يثيي٤مب  ضمييبين  و  ن يثيي٤مب  ضمييب

وم٢مُميي٤م  ن شمٙموٟمييوا ُميين ييي١مٓء اًمٕمٚمييامء ومتٕمتييدون سمييب يٙمم وٓ شم٘مٕمييون ذم طمييػمشمٙممهلل و ُميي٤م 

 ن شمّيي٠مًموا  ٟميتم ًمّييتم يمييلًمكهلل ومييال  ييق ًمٙمييم  يْميي٤ًم  ن شم٘مٕمييوا ذم الييػمةهلل سمييل قمٚمييٞمٙمم 
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  يل اًمٕمٚمم.

ييييلا يمييييالهل اعم٘مّميييود سمييييه اًمٜمّمييييٞمح٦م ًموَييي  ىم٤مقمييييدة شمٜمٓمٚم٘ميييون ُمٜمٝميييي٤م ذم دراؾمييييتٙمم 

 ًمٚمٕمٚمم.

 ُمييي٤م اسيييواب اعموَيييوقمي يميييام ي٘مييي٤م  ًميييٞمه يميييل ُمييين ي٘مييي٤م  ومٞميييه  ٟميييه صيييح٤مش ومٝميييو 

صييح٤مشهلل وًمٙمييي شمٙموٟمييوا قمييغم سمّمييػمة سمخّمييوص يييلع اعمّيي٠مًم٦م  وًٓ صمييم سمخّمييوص 

ٟمّمي  ًمٙميم  ن شمٕميودوا  مم اإلصي٤مسم٦م ُم٤ّمئل  ظمبى ىميد شميبشمْال  يلع اعمّي٠مًم٦م سم٤مًميلات  

ون ومٞميه ومّميالً ؤذم  ؾمامء اًمّمح٤مسم٦م اًمتي ٓسمد  ٟمٙمم رضمٕمتم  ًمٞمٝمي٤م  مم اعم٘مدُمي٦مهلل ومت٘ميب

 ُم٤م يو اًمٓمبيق  و ُم٤م يو اًمّْٞمل عمٕمبوم٦م يمون اًمبضمل صح٤مسمٞم٤ًم  و ٓهلل ومٝمٛمتٜمي 

 ٟمٕمم ٟمٕمم ومٝمٛمتك. اًم٤ّمئل:

وَييوع ُميين وم٠مٟميي٤م سمٕمييد يييلا  ٟمتٔمييب ُمييٜمٙمم طمّمييٞمٚم٦م يييلع اًمدراؾميي٦م ذم يييلا اعم اًمِمييٞم :

يمت٤مب اإلص٤مسم٦مهلل وم٢مذا ومٝمٛمتم اعموَوع ُمن اإلص٤مسم٦مهلل وـمْ٘متم ُم٤م ذيمب يٜم٤م  ُمن اًمّْل 

اًمتي  ٤م يٛمٙمن ُمٕمبوم٦م يمون اًمِمخذ صيح٤مسمٞم٤ًم  و ٓهلل ومّيتٕمٚمٛمون سمٕميد ذًميك  ن صم٤مسمي٧م 

سميين اليي٤مرث إٟمّميي٤مري ًمييٞمه صييح٤مسمٞم٤ًم سمييل يييو سٝمييو هلل سمييل يييو شميي٤مسمٕمي سٝمييو  ش 

 يوصم٘مه  طمد. يلا ضمواش.

  ًمٞمٙمم ي٤م ؿمٞم .:  طمّن ام اعمتّمل

 و ًمٞمك وسم٤مر  ومٞمك. اًمِمٞم :

 : اًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.اعمتّمل

 وقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه وُمٖمٗمبشمه. اًمِمٞم :
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 ( 00:  00: 58/   458) اهلدى والنور / 

  قمد ؿمٞمخٜم٤م يمالُمك يلا اًملي ذيمبشمه. اًم١ّما : : سمو ًمٞمغم

ب طموًمييه و ٟمييه همييػم صم٤مسميي٧م يييو  ىمييو : يييلا الييدي٨م اًمييلي ؾمييٛمٕمتم اسييوا اًمِمييٞم :

طمدي٨م اًم٤ّمقم٦مهلل ظم٤مص٦م ذم سمالد اًمّٕمودي٦مهلل وًمٕمٚمٙمم ؾميٛمٕمتم  ُمي٤م ُمْي٤مذة  و سمواؾميٓم٦م 

إذـم٦م  ٟمٜم٤م  ٟمٙمبٟم٤م  و  ُم٤م وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦م اؾمتٜمّم٤مر اًمّٕموديلم سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل وًمٜمي٤م ٟمحيو 

مخّييي٦م  و ؾميييت٦م  ذـمييي٦م طميييو  ييييلع اعمّييي٠مًم٦مهلل سميييال ؿميييك ييييلع إذـمييي٦م وصيييٚم٧م  مم 

ٛمٚمٝم٤م ذم ٟمٗموس يمثػمين ُمن اًمٓميالب و ييل اًمٕمٚميم يٜمي٤م هلل اًمْالد اًمّٕمودي٦م وقمٛمٚم٧م قم

ُميين يييلع إذـميي٦م  ٟمٜمييي قم٤مسيي٧م طمييديث٤ًم يييو طمييدي٨م صم٤مسميي٧م سميين اليي٤مرث يييلاهلل و ييلع 

اعمٜم٤مؾمييييي٦ْم  ّييييين  ن شمٕمبوميييييوا طميييييو  ُمييييي٤مذا ييييييدور ييييييلا اليييييدي٨مهلل طمتيييييى شميييييتم وم٤مئيييييدة 

اؾمتامقمٙمم سواسمٜمي٤م ًميلا  اًمّي٤مئل وقمين ـمبييق شمْميٕمٞمٗمٜم٤م  يلا اليدي٨مهلل وميام ييو ييلا 

 الدي٨م.

ذم هميي وة  طمييد ضميي٤مء  مم اًمٞمٝمييودهلل وم٘ميي٤م   ييم: ٟمحيين  ¢ن اًمٜمْييي  ي٘مييو  الييدي٨م: 

 يييل يمتييي٤مب و ٟميييتم  يييل يمتييي٤مبهلل ويٜمْٖميييي  ن شمٕمٞمٜموٟمييي٤م قمييغم اعمنمييييملمهلل ييييلا اليييدي٨م 

 وردع  سمييو ضمٕمٗمييب اًمٓمحيي٤موي ذم ُمِمييٙمل أصميي٤مر ُميين  ضمييل اًمتوومٞمييق سمٞمٜمييه وسمييلم الييدي٨م 

ومّييي٤مب  شسمٛمنمييي  ًمييين ٟمّيييتٕملم»وًمٗمييي  ُمّيييٚمم:  ش ٟمييي٤م ٓ ٟمّيييتٕملم سمٛمنمييي »اعمٕميييبوك: 

اًمٓمحييييي٤موي ييييييلا اليييييدي٨م سم٢مؾميييييٜم٤مدع وووميييييق سمٞمٜميييييه وسميييييلم اليييييدي٨م اًمثييييي٤مينهلل وم٘مييييي٤م : ٓ 

شمٕميي٤مرضا ٕن  يييل اًمٙمتيي٤مب ًمٞمّييوا ُمنميييملمهلل والييدي٨م اًمثيي٤مين ي٘مييو : ًميين ٟمّييتٕملم 

 سمٛمنم هلل ومٝمو ُم٤م اؾمتٕم٤من سم٤معمنميملم و ٟمام سم٠ميل اًمٙمت٤مب.

اًمٗم٘مه واًمٕمٚمم  سمٜمي  ُمثل يلا اًمتوومٞمق وُمثل يلا اسٛم هلل وًمٙمن ـمبي٘م٦م  ٟم٤م ال٘مٞم٘م٦م 
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ْمٞم٤م ىمْل يمل رء  ن ٟمٜمٔمب ذم صح٦م ييلا اليدي٨م إو هلل طمتيى ٟمٗمٙميب تاًمّمحٞم  ي٘م

ذم ـمبي٘مي٦م اًمتوومٞمييق سمٞمٜمييه وسميلم الييدي٨م أظمييبهلل  ُميي٤م  ذا ش يٙمين صم٤مسمتيي٤ًم ذم طم٘مٞم٘ميي٦م إُمييب 

وملًمك ىمد يٖمٜمٞمٜم٤م قمن حم٤موًم٦م اًمتوومٞميق سمٞمٜميه و سميلم اليدي٨م اًمّميحٞم  ٓ ؾميٞمام  ذا يمي٤من 

وومٞمييق اًمييلي ذييي٥م  ًمٞمييه اإلُميي٤مهل  سمييو ضمٕمٗمييب اًمٓمحيي٤مويهلل و ييلا اًمتوومٞمييق ييي يالً يمٝمييلا اًمت

 شموضمٝم٧م  مم دراؾم٦م  ؾمٜم٤مد يلا الدي٨م.

ومتٙمِميييٗم٧م زم طم٘مٞم٘مييي٦م ي٤مُمييي٦م ضميييدًاهلل وييييي  ن شمييي٤مسمٕمي اليييدي٨م وييييو اًميييلي ؾميييٛمٕمتم 

اًمٙمالهل طموًمه صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث إٟمّم٤مري يو شم٤مسمٕمي ش يوصميق  ـمالىمي٤ًمهلل وش ييبو قمٜميه 

ا اليدي٨م سم٤مًميلات الِيُمي ي٘ميو :  ٓ رضمل طمُِمي وٟمّٞم٧م اؾمٛمه أنهلل صمم يل

قمين صم٤مسميي٧م سميين اليي٤مرث إٟمّميي٤مري  ن رضمييالً ُميين ىموُمييه اًمييلين طمِييوا اعمٕمبيميي٦م  طمييد 

يٕمٜميي طمدصميههلل ومٝمييلا ومٞميه  ؿمييٕم٤مر  وًٓ  ن اًمبضميل ش يٙميين طمي٤مع اعمٕمبيميي٦مهلل ٕٟميه يبوهييي٤م 

قميييين رضمييييل ُمييييين ىموُمييييه طمِييييهلل ٓ ؿميييييك يييييلا اًمبضمييييل صيييييح٤مشهلل وًمييييو ش يّيييييمهلل ٕن 

٥م  ن ٟمٕمبك شمبعي٦م صم٤مسمي٧م ييلاهلل ييل ييو شمي٤مسمٕمي صم٘مي٦م اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمم قمدو هلل ًمٙمن  

 هل ٓهلل ومْحث٧م وسمحث٧مهلل يمت٥م اًمبضم٤م  ُمثل اسبح واًمتٕمديل وهمػمع يليمبوع قمغم  ٟمه 

شم٤مسمٕميهلل يمتي٥م اًمّميح٤مسم٦م ييليمبوع ذم اًمّميح٤مسم٦مهلل وُميٜمٝمم الي٤موم  سمين طمجيب اًمٕمّي٘مالين 

ذيمييبع ذم اإلصيي٤مسم٦م ذم  ؾمييامء اًمّمييح٤مسم٦م قمييغم  ٟمييه صييح٤مشهلل وذيمييب ًمييه صمالصميي٦م  طم٤مدييي٨مهلل 

طميييديثٜم٤م ييييلاهلل ذم يميييل ييييلع إطم٤مديييي٨م اًمثالصمييي٦م ُميييداري٤م  وًٓ قميييغم الِيييُميهلل ُمٜمٝمييي٤م 

إطم٤مدييي٨م اًمثالصميي٦م ُمييداري٤م قمييغم الِييُميهلل وصم٤مسميي٧م ذم يييلع إطم٤مدييي٨م اًمثالصميي٦م ُميي٤م 

ىميييي٤م  ذم واطمييييد ُمٜمٝميييي٤م: ؾمييييٛمٕم٧م رؾمييييو  امهلل  و طمِييييت ذم سٚمييييه رؾمييييو  امهلل  و 

 ي٘مييو  ومٞمٝميي٤م هميي وت ُميي  رؾمييو  امهلل  و  ي قمْيي٤مرة  ظمييبى شمٍمييح سم٠مٟمييه صييح٤مشهلل و ٟمييام
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 يمام ذم الدي٨م إو  قمن رضمل ُمن ىموُمههلل  و ي٘مو : ىم٤م  رؾمو  ام يملا.

وم٢مذًا: يٜمي٤م إطم٤مديي٨م اًمتيي روايي٤م ُمي  ىمٚمتٝمي٤م وييي صمالصمي٦م  طم٤مديي٨م واطميد ُمٜمٝمي٤م رواع 

قمن صح٤مشهلل اصمٜملم ُمٜمٝم٤م ىم٤م : ىم٤م  رؾمو  امهلل ومٛمن  ين شم٠ميت اًمّمح٦ْمهلل ُمن  يين يي٠ميت 

ذم  ي رواي٦م ُمن اًمبواي٤مت اًمواردة قمٜميه  ٟميه   صم٤ْمت اًمّمح٦ْم ًمث٤مسم٧م يلا ويو ٓ يِمٝمد

 يم٤من ُم  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهلهلل  و ؾمٛم  اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل 

يْمييي٤مك  مم ذًميييك  ن الِيييُمي اعميييليمور ةٟمٗمييي٤ًم عمييي٤م يؽمعيييوع ييييو صم٘مييي٦مهلل ًمٙمييين ُمييي٤م 

ذيمبوا ًمه وٓ رواي٦م قمن صح٤مشهلل ومٙمٞمف يٙمون يلا صم٤مسم٧م سمين الي٤مرث ُمي  يميل ييلع 

صييح٤مسمٞم٤ًمهلل و ييلا  ٟميي٤م اٟمتٝمٞميي٧م  مم  ن اًمبضمييل شميي٤مسمٕمي  إُمييور اًمييواردة قمٚمٞمييه يمٞمييف يٙمييون

 سٝمو .

وصل يلا اًمٙمالهل  مم شمٚمك اًميْالد وايتٛميوا سم٤معموَيوع ٕن اليدي٨م ذم فمي٤ميبع 

ي١ميييد واىمٕمٝمييم يٜميي٤م هلل  ٟمييه   يييل يمتيي٤مب اؾمييتٕم٤مٟموا سم٠ميييل يمتيي٤مبهلل ًمٙميين اًمِمييٞم  إًمْيي٤مين 

ا يْمٕمف يلا الدي٨مهلل وم٤مشمّمل ُمٕمي يلا اًمٓم٤مًم٥م وؾم٠مًمٜمي و قمٓمٞمته اسيواب  ن ييل

الييدي٨م ومٞميييه صم٤مسمييي٧م سمييين الييي٤مرث إٟمّمييي٤مريهلل وييييو شمييي٤مسمٕمي وسٝميييو هلل اًمٚمٞمٚمييي٦م يتّميييل 

ُمٕمييييي وي٘مييييو  وؾمييييٛمٕمتم  هنييييم اضمتٛمٕمييييوا ودرؾمييييوا يييييلا الييييدي٨مهلل ووضمييييدوا  ن يييييلا 

اًمبضمييل صييح٤مشهلل وم٠مقمٓمٞمتييه اسييواب  ٟمييه يييلا صييح٤مش سمٜميي٤مء قمييغم  ٟمٙمييم رضمٕمييتم  مم 

ح٦ْمهلل وميي٠مطمٚمتٝمم يمتي٥م اًمّميح٤مسم٦مهلل ًمٙمين ُمي٤م قميبومتم اًم٘م٤مقمييدة اًمٕمٚمٛمٞمي٦م اًمتيي  ي٤م شمثْي٧م اًمّمي

قميييغم ُم٘مدُمييي٦م اإلصييي٤مسم٦م ٓسمييين طمجيييب يٜمييي٤م  ًميييه يميييالهل ضمٞميييد ضميييدًا يمٞميييف يٛمٙمييين ُمٕمبومييي٦م 

اًمّميييح٤مسم٦مهلل ذيميييب ُميييثالً  ذا ىمييي٤م  قمييين ٟمٗمّيييه ذم روايييي٦م شمييي٤مسمٕمي صم٘مييي٦م  ٟميييه صيييح٤مش ومت٘مْيييل 

ؿمٝم٤مدشمههلل  و ىم٤م  شم٤مسمٕمي: طميدصمٜمي رضميل ُمين  صيح٤مب اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل وييو صم٘مي٦م 
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 و ُمِمٝمورة سم٠مٟمه طمِ ُمي  اًمبؾميو   وم٠ميْم٤ًم شمث٧ْم صحْتههلل  و ضم٤مءت رواي٤مت ُمتواشمبة

قمٚمٞمه اًمّالهل س٤مًمّه  و هم واشمههلل يلا صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث ٓ يّمدب قمٚمٞمه  ي ؾمْٞمل  و 

 ي ـمبيييق ُميين اًمٓمييبب اًمتييي ذيمبييي٤م اليي٤موم  ذم اعم٘مدُميي٦مهلل ُم٘مدُميي٦م اإلصيي٤مسم٦م  ن سمٓمبيييق 

ُمٜمٝمييي٤م شمثْييي٧م صيييح٦ْم اًمِميييخذ اًميييلي ئمييين  ٟميييه صيييح٤مشهلل و يييلا  ٟمييي٤م اٟمتٝمٞمييي٧م  مم  ن 

 هلل ُم٤م اًمٗمبب صم٤مسمت٤م ًًمٞمه صح٤مسمٞم٤مً 

اًمٗمبب ضمويبي ضمدًاهلل ٕٟمه  ذا صم٧ْم  ٟمه صح٤مش وم٤مًم٘م٤مقميدة  هنيم قميدو هلل وٓ ي٘مي٤م  

ذم اًمّمح٤مش: صم٘مي٦م طمي٤موم  ٓهلل  ُمي٤م  ذا يمي٤من شم٤مسمٕمٞمي٤ًم ومالسميد ُمين  صمْي٤مت قمداًمتيههلل صميم  صمْي٤مت 

 طمّن َْٓمه وطمٗمٔمه.

ومييي٢مذًا: ش يثْييي٧م  ن ييييلا صيييح٤مشهلل  ذًا: ٟمحييين ٟمبييييد  ن ٟمٕميييبك ييييل ييييو قميييد  صم٘مييي٦م 

دن طمو  يلا اًموصفهلل سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚملين شمبعوا ًميه وش ييليمبوا  ٟميه طم٤موم هلل ُم٤م  طمد دٟم

صييح٤مشهلل  ُميي٤م اًمييلين ذيمييبوا  ٟمييه صييح٤مش ومييليمبوا إطم٤مدييي٨م اًمتييي رواييي٤م وًمييٞمه ذم 

رء ُمٜمٝميي٤م ُمييي٤م ي١ميميييد  و يثْييي٧م صيييحْتههلل سميييل يٜمييي٤م  شمٚميييك اعمالطمٔمييي٦مهلل وُمييين  ضميييل ييييلع 

شمبعتيه  اعمالطمٔم٦م اًمتي ذيمبهت٤م ةٟمٗم٤ًم وييي  ن الِيُمي اًميباوي قمٜميه عمي٤م ذيميبوا ذم

ُم٤م ىم٤مًموا: روى قمن ومالن اًمّمح٤مش وميالن اًمّميح٤مشهلل ُمين  ضميل اعمالطمٔمي٦م وييي هميػم 

ُمّييييٓمورةهلل وُميييين  ضميييييل اعمالطمٔميييي٦م إومم ذم ٟم٘ميييييد طمِمييييد وطمنمييييي يييييلا اًمبضميييييل ذم 

اًمّمييح٤مسم٦م يييلا ٓ دمييدع ُمّييٓمورًا ذم يمتيي٥م  يييل اًمٕمٚمييمهلل ُميين  ضمييل يييلا ىمٚميي٧م ُميي٤م ىمٚميي٧م 

ٙمييم ر يٙمييم واضمتٝمييي٤مديمم ًمييلًمك اًمٓم٤مًميي٥مهلل  ٟمييه  ٟميييتم  ُميي٤م  ن شمٙموٟمييوا ُميين  ييييل اًمٕمٚمييم ومٚم

يييلاهلل  ُمييي٤م  ن ش شمٙموٟميييوا يمييلًمك و ٟميييتم شمِميييٝمدون سمييي٠مٟمٙمم ـمييالب قمٚميييم ومٚميييٞمه ًمٙميييم  ن 

شم٘مٕميييوا ذم اليييػمةهلل  ُمييي٤م  ٟمييي٧م قمييي٤مش ومتٕمتيييد سمب ييييك وٓ شم٘مٚميييد هميييػم هلل و ُمييي٤م  ٟمييي٧م ـم٤مًمييي٥م 
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ونَ ﴿ يْمِب  ِْن يُمٜمْييُتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛميي َل اًمييلِّ ٠َمًُموا َ ْييي ومٛميين  ييين  يي١مٓء اًمٓمييالب  [43]النحررل:﴾وَم٤مؾْميي

 يمثب اًمٞموهلهلل يمٜم٧م ةٟمٗم٤ًم ؾم٠مؾمٛمٕمٙمم ُم٤م يمت٧ْم.وُمثٚمٝمم 

 ًمٗميييي٧م اًمٜمٔمييييب ذم سمٕميييي  اًمٙمت٤مسميييي٤مت ُميييين ةصميييي٤مر ٟمتٞمجيييي٦م اًمتٕمٚمييييق  ييييلا اًمٕمٚمييييم سمٌييييقم٦م 

وإظمٓم٤مء اًمتي شمؽمشم٥م ُمن وراء ذًمكهلل وًملًمك ىمٚمي٧م  ي١مٓء: ييلا اًمٕمٚميم  تي٤مج  مم 

زُميين ـمويييل طمتييى اإلٟمّيي٤من يٙمتِمييف  ُمييورًا ُميي٤م  ييد ؿمييٞمئ٤ًم ُمٜمٝميي٤م ُمّييٓمورًاهلل يييلا اًمٕمٚمييم 

ن ؿمخذ يلا اًمٕمي٤مشهلل وم٘مٚمي٧م  ٟمي٤م ذم يمالُميي اًمّي٤مسمق:  ٟميه ىمْيل ُمي٤م ٟمحي٤مو  ٓزهل يٜمْ  ُم

اًمتوومٞمق سملم طمديثلم ٓزهل ٟمت٠ميمد ُمن صيح٦م اليدي٨م اعمٕمي٤مرض ًمٚمحيدي٨م اًمّميحٞم هلل 

ومٗمٕمٚم٧م ُم٤م ذطمته ةٟمٗم٤ًمهلل وشمْلم  ن الدي٨م َيٕمٞمفهلل ًمٙمين ُمين ـمبي٘مي٦م  ييل اًمٕمٚميم ذم 

فهلل وسمٞمٜمي٧م اًمبد قمغم اًمِمْٝم٤مت واإلؿمٙم٤مٓت  ٟمه صحٞم   ٟم٤م ىمٚم٧م  ن الدي٨م َٕمٞم

اًمٕمٚميي٦مهلل ًمٙميين يييلا سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٙمييل اًمٜميي٤مس ُميي٤م يٙمٗميييهلل ٕٟمييه يمييام ؾمييٛمٕمتم  ٟميي٤م  ذا ىمٚميي٧م يييلا 

الييدي٨م َييٕمٞمف عوري يتّمييور يمييل اًمْنميي ؾمييٞم١مُمٜموا سمٙمييالهل ٟميي٤مسهلل ٓهلل  ذًا: ٟمبيييد 

 ٟمْم  اسواب اًمٗم٘مٝمي قمغم اومؽماض  ن الدي٨م يلا صحٞم .

ىمٚميي٧م:  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ذم ردي قمييغم اًمٓمحيي٤موي ويييو ُمّييٓمور قمٜمييدي ذم يييلا اًمٙمتيي٤مبهلل 

يمٞمف ي٘م٤م  سم٠من اًمٞمٝمود واًمٜمّم٤مرى  يوز آؾميتٕم٤مٟم٦م  يم ٕهنيم ًمٞمّيوا ُمنمييملمهلل وام 

ِليَن ىَم٤مًُموا  ِنَّ امََّ صَم٤مًم٨ُِم صَمالصَم٦مٍ ﴿قم  وضمل ىم٤م :  ومٝمم ُمنميمونهلل  [33]الممئ: :﴾ًَمَ٘مْد يَمَٗمَب اًمَّ

ِ﴿وىم٤م  قمن اًمٞمٝمود  هنم ىم٤مًموا:  ُن امَّ نمييمون ًمٙمين  ذًا: يي١مٓء ُم [33]التوبر :﴾قُمَ ْيٌب اسمْي

ٟمٕمم ومبب ام قم  وضميل ذم سمٕمي  إطمٙمي٤مهل سميلم اعمنمييملم  يم يمتي٤مب وسميلم ُمنمييملم 

ًمييٞمه  ييم يمتيي٤مبهلل وميي٤مًمتوومٞمق سمييلم الييديثلم ُميين زاوييي٦م ويييي  ن  يييل اًمٙمتيي٤مب ًمٞمّييوا 

ُمنميملم ومال ُمٕم٤مر٦َم سملم يلا الدي٨م وطمدي٨م: ًمن  ؾمتٕملم سمٛمنم هلل ومٝميلا ضميواب 
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 ٕمْمٙمم ُم٤م ـمبب ؾمٛمٕمه ُمن ىمْل.ُم٤م يو صحٞم هلل وذيمبت  ؿمٞم٤مء ُمٝمٛم٦م ضمدًاهلل وًمٕمل سم

ُمن ذًمك ذم يٜم٤م  ىم٤مقمدة ذيمبي٤م اًمٓمح٤موي ويي ُم٘مٚموسم٦م ُمٕمٙموؾمي٦مهلل  ٟميه ًميٞمه يميل 

يمٗمب ذ هلل ويمل ذ  يمٗمبهلل يميل ُمنمي  يمي٤مومبهلل ًمٙمين ًميٞمه يميل يمي٤مومب ُمنمييم٤ًمهلل ييلا ُمين 

يمييالهل اًمٓمحيي٤موي ذم صييدد  ضم٤مسمتييه  و شموومٞم٘مييه سمييلم الييديثلمهلل وم٠مٟميي٤م رددت قمٚمٞمييه سمٌمييء 

 ي٤معهلل ًمٙمن ٓسمد ُمن ذح سمٕم  اًمٌمء.ُمن اًمتٗمّمٞملهلل و طم٥م  ن  ؾمٛمٕمٙمم  

 ٟميي٤م يمٜميي٧م  ريييد  ؾمييٛمٕمٙمم سمٕميي  إوييي٤مهل اًمتييي ي٘ميي  ومٞمٝميي٤م اًمِميي٤ْمبهلل وسمٕمييدين  شميي٧م 

ُمٜم٤مؾم٦ْم اًم٘مو  قمغم يلا الدي٨مهلل وم٤مٔن يلا الدي٨م اًميلي اًمٞميوهل طم٘م٘متيه ووضميدت 

 ن ؿمييئتم »ومٞمييه سمٕميي  اعمالطمٔميي٤مت ذم سمٕميي  اعمتٕمٚم٘مييلم  ييلا اًمٕمٚمييمهلل الييدي٨م ٟمّمييه: 

 ن ؿميييئتم  ٟمْييي٠مشمٙمم ُمييي٤م  و  ُمييي٤م ي٘ميييو  ام شمٕمييي٤ممم »اٟمتْييي٤معهلل ييييلا َيييٕمٞمف ظميييلو  ش ٟمْييي٠مشمٙمم

ًمٚمٛميي١مُمٜملم يييوهل اًم٘مٞم٤مُميي٦مهلل و و  ُميي٤م ي٘موًمييون ًمييههلل ىمٚمٜميي٤م: ٟمٕمييم ييي٤م رؾمييو  امهلل ىميي٤م : وميي٢من ام 

ي٘مييو  ًمٚمٛميي١مُمٜملم: يييل  طمْْييتم ًم٘ميي٤مئي  ومٞم٘موًمييون: ٟمٕمييم ييي٤م رسمٜميي٤مهلل ومٞم٘مييو : ش  ومٞم٘موًمييون: 

 .شرضموٟم٤م قمٗمو  وُمٖمٗمبشمكهلل ومٞم٘مو : ىمد وضم٧ْم ًمٙمم ُمٖمٗمبيت

 ام  يمؼم. ٚم٦م:ُمداظم

يٙمييؼم ٕن الييدي٨م صييحٞم  ذم فمٜمييههلل ُميي   ٟمٜميي٤م ٟمحيين ٟمْٝمٜميي٤م  ٟمييه َييٕمٞمفهلل ٓ  اًمِمييٞم :

 ي٘م٤م  طمٞمٜمئٍل ام  يمؼمهلل ٕٟمه ُمٕمٜم٤مع  ٟم٧م شم٘موي اًمْمٕمٞمف.

ىمٚمييييي٧م  ٟمييييي٤م: َيييييٕمٞمف  ظمبضمييييييه قمْيييييد ام سمييييين اعمْيييييي٤مر  ذم اًم ييييييد. ـمْٕمييييي٤ًم:  ضميييييي اء 

صيم واسمين  محيد ويميلا اًمٓمٞم٤مًمزي واسمين  ش قم٤م هوصٗمح٤مت ُم٤م ًمٙمم ومٞمٝم٤مهلل وُمن ـمبي٘م

 ش اًمييدٟمٞم٤م واًمٓمييؼماين و سمييو ٟمٕمييٞمم واًمْٖمييوي ذم ذح اًمّييٜم٦م يمٚمٝمييم قميين اسميين اعمْيي٤مر هلل 
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ىم٤م :  ظمؼمٟمي٤م  ٞميى اسمين  ييوب  ن قمْٞميد ام سمين زطميب طمدصميه قمين ظم٤مًميد سمين  ش قمٛميبان 

هلل وىمي٤م   سميو ٟمٕميٞمم: ¢قمن  ش قمٞمي٤مش ىمي٤م : ىمي٤م  ُمٕمي٤مذ ريض ام قمٜميههلل ىمي٤م  رؾميو  ام 

٤مر هلل ىمٚمي٧م: وييو  ُمي٤مهل طمي٤موم  صم٘مي٦مهلل ًمٙمين قمْٞميد ام سمين شمٗمبد سمه قمْد ام يٕمٜمي: اسمين اعمْي

زطمب ىم٤م  اًمليْي ذم اًمٙم٤مؿمف: ومٞمه اظمتالكهلل وًمه ُمٜم٤ميمػم َيٕمٗمه  محيدهلل ىمٚمي٧م: و ُمي٤م 

اسمن طم٤ْمن ومْمٕمٗمه ضمدًا وم٘م٤م  ذم اًمْمٕمٗم٤مء: ُمٜمٙمب الدي٨م ضميدًا ييبوي اعموَيوقم٤مت 

قمييين إصمْييي٤متهلل و سميييو قمٞمييي٤مش وييييو اعمٕمييي٤مومبي اعمٍميييي ًميييٞمه سم٤معمِميييٝمورهلل ش ييييليمبع 

هلل وٓ اسميين طمْيي٤منهلل وٓ اسميين قمْييد الٙمييم ذم اًمٗمتييوحهلل وٓ طميي٤مشمم  ش اسمييني وٓ اًمْخيي٤مر

اًمٗمّوي ذم اعمٕمبومي٦مهلل ٟمٕميم ذيميبع ذم اًمتٝميلي٥م سمبوايي٦م صمالصمي٦م قمٜميه وش  يك قمين  طميد 

شموصمٞم٘ميههلل ومٝمييو سٝميو  اليي٤م هلل و يلا ىميي٤م  ذم اًمت٘مبيي٥م: ُم٘مْييو هلل يٕمٜميي: قمٜمييد اعمت٤مسمٕميي٦م 

إىمل )ويم اعمٕمٚميق قميغم  وائيل  وُم٤م قمٚمٛم٧م ًمه ُمت٤مسمٕم٤ًمهلل وُمن يٜم٤م يتْلم ضمٝمل  و قمغم

اًمٓمؼماين طمٞم٨م ىم٤م :  ؾمٜم٤مدع طمّن رضم٤مًمه  ُم٤م صم٘م٦م و ُم٤م صدوب(. يلا  طمد اعمٕمٚم٘ملم 

 لا اًمٙمت٤مب.. إوائل ًمٚمٓمؼماينهلل ويلا  ٟم٤م  قمبوميه )ؾميوري ُمين اإلظميوان اعمّيٚمٛملم 

شمٕمٚمييق  ييلا الييدي٨م سميي٤مًمٕمٚمم يٕمٜمييي ُمٜمييل سمْميي  ؾمييٜملم(هلل وميي٠مشمى طمّيين يييلا اًمّييٜمد وىميي٤م : 

و ُم٤م صدوبهلل وومٞمٝمم  سمو قمٞم٤مش ُم٤م وصم٘مه  طمدهلل همػم اسمن زطمب يلا اًملي  رضم٤مًمه  ُم٤م صم٘م٦م

 ؾمٛمٕمتم شمبعته.

وٓ ي٘مويه  ن ًمه ـمبي٘مي٤ًم  ظميبى يبوييه ىمتي٤مدة اسمين اًمٗمْميلهلل يٜمي٤م  رضميو شمتٜمْٝميواهلل ىمتي٤مدة 

سمن اًمٗمْملهلل ؾمٞمّمححه سمٕم  اسٝمٚم٦م ي٘ميو : اًمّميواب ىمتي٤مدة سمين اًمٗمْميٞملهلل ومي٤مطمٗمٔموا 

ٗمْمييل سمين ىمتيي٤مدة اًم يي٤مويهلل ىميي٤م : ؾمييٛمٕم٧م ييلاهلل  ن ًمييه ـمبي٘مي٤ًم  ظمييبى يبوييه ىمتيي٤مدة سمين اًم

صميييور سمييين ي ييييد  يييدث قمييين ظم٤مًميييد سمييين ُمٕميييدان قمييين ُمٕمييي٤مذ سمييين ضمْيييل سميييه ٟمحيييوعهلل  ظمبضميييه 
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اًمٓميييييؼماين ذم اعمٕمجيييييم اًمٙمْيييييػم ضمييييي ء وصيييييٗمح٦م وُمّيييييٜمد اًمِمييييي٤مُمٞملم ضمييييي ء وصيييييٗمح٦مهلل 

ويملًمك ىمٚم٧م  ٟمي٤م ذم إو : ٓ ي٘موييههلل ييلع اًمبوايي٦مهلل وذًميك ٕن ظم٤مًميد سمين ُمٕميدان ش 

طم٤مشممهلل وارشمْم٤مع اًمٕمالئي ذم ُمباؾميٞمٚمههلل وقمٚمٞميه ومٞمحتٛميل  يّٛم  ُمن ُمٕم٤مذهلل يمام ىم٤م   سمو

 ن يٙمون سمٞمٜمٝمام  سمو قمٞم٤مش اًملي ذم اًمٓمبيق إوممهلل اًمتي يو ُم٤م وصم٘مه  طميدهلل ومػمضمي  

الدي٨م  مم شم٤مسمٕمي واطمد وـمبيق واطمدةهلل وييي سٝموًمي٦م يميام شم٘ميدهلهلل قميغم  ن ىمتي٤مدة 

ش  اسمن اًمٗمْمل )ووىم  عٚم٦م ُمٕمؽم٦َم( ووىم  ذم اًمتٝملي٥م واًمت٘مبي٥م اًمٗمْمٞمل ظمٓمي٠مهلل

يوصم٘مه همػم اسمن طم٤ْمنهلل وىم٤م   سمو طم٤مشمم ؿمٞم هلل وىم٤م  ال٤موم  ُم٘مْو هلل ىمٚم٧م: وىمد قمبوم٧م 

اصييٓمالطمه ذم يييلا اًمٚمٗميي هلل يٕمٜمييي: ُم٘مْييو  قمٜمييد اعمت٤مسمٕميي٦مهلل وًمٙمٜمييي  رى  ٟمييه يٜمْٖمييي  ن 

يٗمٌ ىمت٤مدة يلا سمٛمٕمٜم٤مع اًمٚمٖموي  ي: ُم٘مْو  ُمٓمٚم٘م٤ًمهلل ٕٟمه روى قمٜمه ع  ُمن اًمث٘مي٤متهلل 

يي٤موي الي٤موم  اًمث٘مي٦مهلل ومٝميو ُم٘مْيو  اليدي٨مهلل امن  سمو الّلم اًمبٞمُمٜمٝمم  محد سمن ؾمٚم

  ذًا:  ٓ  ذا صم٧ْم و ه وام  قمٚمم.

وُميين يييلا اًمتح٘مٞمييق ذم يييلين اإلؾمييٜم٤مدين  مم ُمٕميي٤مذ يتْييلم ظمٓميي٠م ا ٞمثٛمييي  يْميي٤ًم ذم 

ىموًمييه ضميي ء يمييلا صييٗمح٦م يمييلا رواع اًمٓمييؼماين سمّييٜمدين  طمييد ٤م طمّيينهلل وم٢مٟمييه يٕمٜمييي يييلا 

سملم ظم٤مًمد سمين ُمٕميدان وُمٕمي٤مذ وًميوٓ  اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مينهلل ويم٠مٟمه ظمٗمي قمٚمٞمه آٟم٘مٓم٤مع اًملين

 ذًمك ًمٙمٜم٧م ُمٕمه ذم حتّٞمٜمه عم٤م ذطم٧م ُمن طم٤م  ىمت٤مدة اسمن اًمٗمْمل.

شمٜمْٞمه قمغم و لمهلل إو : ذيمبت ةٟمٗم٤ًم ا ٓمي٠م اًميلي وىمي  ذم اًمتٝميلي٥م واًمت٘مبيي٥م 

ذم اؾمييم اًمٗمْمييل واًمييد ىمتيي٤مدة  يييلاهلل وميي٤مهمؽم  ييام اعمٕمٚمييق قمييغم  وائييل اسميين  ش قم٤مصييم 

ٓميييؼماين ُمييي   ٟميييه ُمواوميييق ًمؽمعييي٦م اسمييين اًمٗمْميييل ذم ومخٓمييي٠م اًمّميييواب اًميييلي ذم روايييي٦م اًم

صم٘ميييي٤مت اسميييين »هلل وشاسييييبح واًمتٕمييييديل»و ششميييي٤مري  اًمْخيييي٤مري»اعمباضميييي  إصييييو  ُمثييييل 
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ٙمتيي٥م قمٚمٞمٝميي٤م يٕمتٛمييد يمييل اًمييلين  ًمٗمييوا ذم اًمييؽماضمم ُمثييل اسميين اًمهلل )ييي١مٓء اًمثالصميي٦م شطمْيي٤من

طمجييب(هلل وىمتيي٤مدة اسميين اًمٗمْمييل ضميي٤مء سميين اًمٗمْمييلهلل ُميي٤م ضميي٤مء اسميين اًمٗمْمييٞملهلل ومتحيي٧م اًمٙمتيي٥م 

لًمك ضميي٤مء ذم ؾمييٜمد الييدي٨م ىمتيي٤مدة سميين اًمٗمْمييلهلل ومجيي٤مء يييلا اعمٕمٚمييق ٕٟمييه اًم٘مديٛميي٦مهلل يميي

ٟم٤مؿمييرش ر ى اًمييباوي ُمييؽمضمم ذم هتييلي٥م اًمتٝمييلي٥م ٓسميين طمجييب واًمت٘مبييي٥م ًمييه ُمّييٛمٞمه 

ىمت٤مدة سمن اًمٗمْمٞملهلل ىم٤م : ووىم  ذم يمت٤مب اًمٓمؼماين ىمت٤مدة سمن اًمٗمْمل ويو ظمٓم٠مهلل عمي٤مذا 

 ن يلا ظمٓمي٠م   ظمٓم٠مع  ٕٟمه ٓ يٕمبك  ن اًمتٝملي٥م واًمت٘مبي٥م يو ا ٓم٠مهلل يمٞمف يٕمبك

سميييي٤مًمبضموع  مم إصييييو هلل يييييم ٓ يٕمبومييييوا يبضمٕمييييوا  مم يييييلع إصييييو هلل ًمييييلًمك ضمٕمييييل 

 اًمّمواب ظمٓم٠م وا ٓم٠م صواسم٤ًم.

اسيييبح ووم٘مٚمييي٧م  ٟمييي٤م سمٕميييد ُمييي٤م سمٞمٜمييي٧م يٜمييي٤م  ن ييييلع إصيييو  ُمثيييل شمييي٤مري  اًمْخييي٤مري 

واًمتٕميييييديل وصم٘مييييي٤مت اسمييييين طمْييييي٤من ويٙميييييلا ومٚميييييٞمٙمن اًمتّميييييوي٥م ُمييييين يييييي١مٓء اعمٕمٚم٘ميييييلم 

 ا اًم ُم٤من اًمٙمثػم ومتٜمه وام اعمّتٕم٤من.اعمتٕمٚم٘ملم  لا اًمٕمٚمم ذم يل

ييلا اًمتٜمْٞمييه إو هلل وأظمييب  ن اعمٕمٚميق أظمييب قمييغم  وائيل ذم يمتيي٤مسملمهلل يييلا  وائييل 

وائييل ٓسميين  ش قم٤مصييمهلل ًمييٞمه قمٜمييدي يييلاهلل يييلا اعمٕمٚمييق قمييغم  وائييل إاًمٓمييؼماين ذم 

اًمٓمؼماين ىمي٤م  سمٕميد  ن قمي ى اليدي٨م اًمؽمعي٦م ٕمحيد وم٘ميالهلل قمي ى طميدي٨م اًمؽمعي٦م 

هلل  ٟم٤م عم٤م ظمبضم٧م الدي٨م ىمٚم٧م:  ظمبضمه قمْد ام سمن اعمْي٤مر  ذم اًم ييد ٕمحد وم٘مال

وُميييين ـمبي٘مييييه  محييييد واًمٓمٞم٤مًمزيييي واسميييين  ش قم٤مصييييم واسميييين  ش اًمييييدٟمٞم٤م واًمٓمييييؼماين ذم 

اعمٕمجيييم اًمٙمْيييػم وذم إوئيييل و سميييو ٟمٕميييٞمم ذم الٚمٞمييي٦م واًمْٖميييوي ذم ذح اًمّيييٜم٦مهلل ييييو 

هلل ًمٙميين  محييد ىميي٤م : رواع  محييدهلل ُميي٤م قمٚمٞمييك ذم ؾمييْٞمل اظمتّميي٤مر  ن يييليمب ُمّمييدر واطمييد

روى ُميين ـمبيييق اسميين اعمْيي٤مر هلل ومٚمييامذا ٓ ي٠مظمييل الييدي٨م ُميين ُمٜمْٕمييه  ٕٟمييه ُميي٤م يٕمبومييههلل 
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ُمثييل ييي١مٓء ؿمييو سمٞمٕمٛمٚمييوا  ٟمييه  ييال اؾمييٛمه حم٘مييق يمتيي٤مب يمييلاهلل ويييي قمْيي٤مرة قميين ٟم٘مييو  

صمجيي٦م ُميي٤م يييي ي٤مٟمٕميي٦م وٓ يييي صمييامر ٟم٤مومٕميي٦مهلل وم٘ميي٤م  سمٕمييد  ن قميي اع ٕمحييد وم٘مييالهلل و ظمبضمييه 

ٜمحيو ذًميكهلل وقمي ا ذًميك ًمٙمتي٤مب اًمٗميت  يٕمٜمي:  محد ُمن طمدي٨م  ش ؾمٕمٞمد ا يدري سم

اًمبسميييي٤مين سميييي٤مس ء واًمّمييييٗمح٦مهلل و ٟميييي٧م  هييييي٤م اًم٘ميييي٤مرئ  ذا رضمٕميييي٧م  مم اًمٗمييييت  اعمييييليمور 

وضمدشمه ىمد قم ى طمدي٨م  ش ؾمٕمٞمد يلا  مم اًمْخ٤مري وُمّٚمم واًمؽمُمليهلل ومٕمغم ُم٤مذا 

 يد  قم و اعم١مًمف ًمٚمحدي٨م ٕمحد دون اًمِمٞمخلم  

ٕمٜم٤مع  ٟمه رضمل ُم٤م قمٜمدع الدي٨م ُموضمود ذم اًمّمحٞمحلم ي٘مو : رواع  محدهلل يلا ُم

قمٚمم ذم يلاهلل ٕٟمه قم وع ٕمحيد ٓ يٕمٓميي اًمّميح٦مهلل قمي وع ًمٚمِميٞمخلم يٕمٓميي اًمّميح٦مهلل 

يلا  وٓهلًل صمم ىمٚم٧م: و يْم٤ًم ومحدي٨م  ش ؾمٕمٞمد ٓ يّمٚم  ؿم٤ميدًاهلل ليدي٨م اًمؽمعي٦ما 

ٕٟمييييه خيتٚمييييف قمٜمييييه يمييييل آظمييييتالكهلل  ٓ ذم اسٛمٚميييي٦م إظمييييػمة ُمٜمييييه ُميييي  اعمٖميييي٤ميبة ذم 

سمٞمٜم٦م ُمن إُمبهلل  فمن اؾمتوقمْتوا الدي٨م اًمْميٕمٞمفهلل  اًمٚمٗم هلل وي٤م  ًمٗمٔمه ًمتٙمون قمغم

 ن ؿميييئتم ٟمْييي٠مشمٙمم ُمييي٤م  و  ُمييي٤م ي٘ميييو  ام شمٕمييي٤ممم ًمٚمٛمييي١مُمٜملم ييييوهل اًم٘مٞم٤مُمييي٦م و و  ُمييي٤م ي٘ميييو  

  م  اٟمٔمب طمدي٨م  ش ؾمٕمٞمد اًملي ضمٕمٚمه ؿم٤ميد ًمٚمحدي٨م اًمْمٕمٞمف.

 ن ام ي٘مييييو  ٕيييييل اسٜميييي٦م: ييييي٤م  يييييل اسٜميييي٦مر ومٞم٘موًمييييون: ًمْٞمييييك رسمٜميييي٤م  وؾمييييٕمديكهلل »

دًا ُمين طميال  ٕمْي م  ومٞم٘موًمون: وُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمبُ وىميد   قمٓمٞمتٜمي٤م ُمي٤م ش شمُ ومٞم٘مو : يل رَٞمت

ظمٚم٘مكهلل ومٞم٘مو :  ٟم٤م  قمٓميٞمٙمم  ومْميل ُمين ذًميكهلل ىمي٤مًموا: يي٤م رسمٜمي٤مر و ي رء  ومْميل ُمين 

يلا الدي٨م ضمٕمٚمه ؿم٤ميدًا  شذًمكهلل ىم٤م :  طمل قمٚمٞمٙمم رَواين ومال  ؾمخال سمٕمدع  سمداً 

ُمتٝمي٤معلم قمييغم ليدي٨م َيٕمٞمفهلل ييلع ُمّميٞم٦ْم ـميالب اًمٕمٚميم اًمٞميوهل اًميلين ُمتٙمي٤مًمْلم 

قمٚمييم الييدي٨م ٕهنييم فمٜمييوع ؾمييٝمل اعمٜميي٤م هلل ومجٕمٚمييوا يْمييٕموا اًمٙمتيي٥م يييلع ويٜم٘مٚمييوا ُميين 
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يٜميي٤م وُميين يٜميي٤م و ًمٗمٜميي٤م يمت٤مسميي٤ًمهلل ويْمييٚمٚموا اًمٜميي٤مس ُميين طمٞميي٨م ٓ يِمييٕمبونهلل وًمييلًمك ٟمحيين 

 هييي٤م اًمٓم٤مًميي٥م ًمٚمٕمٚمييم  ن يمٜميي٧م قم٤معميي٤ًم  كؾمييواء ذم قمٚمييم الييدي٨م  و قمٚمييم اًمٗم٘مييه ٟمٜمّمييح

٧م ًمّي٧م قم٤معمي٤ًم وم٤مؾمي٠م   ييل اًمٕمٚميمهلل يٙميلا وم٠موم٧م سمام شمٕمٚميم و ضميب  قميغم امهلل و ن يمٜمي

 رسمٜم٤م ي٠مُمبٟم٤م ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم.

 ُميي٤م الييدي٨م اًمييلي ؾمييْ٘م٧م اإلؿميي٤مرة  ًمٞمييه وميي٠مفمن  ٟمٜمييي  طمّمييٚمه  ن ؿميي٤مء ام ىمبيْيي٤ًمهلل  

وشمّٛم  ي٤م  سمو وم٤مرس  ن اًمٕم٤ْمرة اًمتي شمِم٨ْم  ي٤م  سميو ضمٕمٗميب اًمٓمحي٤موي  ٟميه يميل ُمنمي  

 يم٤مومب وًمٞمه يمل يم٤مومب ُمنم  ظمٓم٠م.

 ٟميي٤م  يييل اًمٙمتيي٤مبهلل  _يٕمٜمييي: اًمٞمٝمييود– ٟميي٤م ضمئٜميي٤ميمم سمخييػم »الييدي٨م اًمّيي٤مسمق ذيمييبع: 

و ٟمييتم  يييل يمتيي٤مبهلل و ن ٕيييل اًمٙمتيي٤مب قمييغم  يييل اًمٙمتيي٤مب اًمٜمٍمييهلل و ٟمييه سمٚمٖمٜميي٤م  ن  سميي٤م 

 شؾمييٗمٞم٤من ىمييد  ىمْييل  ًمٞمٜميي٤م سمجٛميي  ُميين اًمٜميي٤مسهلل وم٢مُميي٤م  ـمٚمييتم ُمٕمٜميي٤مهلل و ُميي٤م  قمبموٟميي٤م ؾمييالطم٤مً 

٤مرث ذيمبٟميي٤م الييدي٨مهلل يييلا الِييُمي ا ؾمييٛمه: اليي٤مرث سميين ي يييدهلل قميين صم٤مسميي٧م سميين اليي

هلل ىمٚميي٧م: ويييلا  ؾمييٜم٤مد َييٕمٞمف.. ¢إٟمّميي٤مريهلل قميين سمٕميي  ُميين يميي٤من ُميي  رؾمييو  ام 

 ًم هلل رضم٤مًمه يمٚمٝمم صم٘م٤مت همػم صم٤مسم٧م سمن ال٤مرث إٟمّمي٤مري وم٢مٟميه هميػم ُمٕميبوك سمٕمداًمي٦م 

سمبوايييي٦م  طمييي٤مشمم  ش اسمييين و ضميييبحهلل وش ييييوردع  طميييد ُمييين  ئٛمييي٦م اسيييبح واًمتٕميييديل هميييػم 

ه ٓ صم٘م٦م وٓ رءهلل وىميد ذيميب ال٤مرث سمن ي يد يلا وم٘مالهلل وسمٞم  ًمههلل يٕمٜمي: ُم٤م ىم٤م  ومٞم

اسمن يِم٤مهل ذم اًمّػمة قمن حمٛمد سمن  ؾمح٤مب قمن اًم يبي  ن إٟمّم٤مر يوهل  طمد ىمي٤مًموا 

: ي٤م رؾمو  امر  ٓ ٟمّتٕملم سمحٚمٗم٤مئٜم٤م ُمين اًمٞمٝميود  وم٘مي٤م : ٓ طم٤مضمي٦م ًمٜمي٤م ¢ًمبؾمو  ام 

ومييٞمٝمم. وذيمييب ٟمحييوع اسميين يمثييػم ذم اًمْداييي٦مهلل وُميين ىمْٚمييه اسميين اًم٘مييٞمم ذم زاد اعمٕميي٤مدهلل ويييو 

ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞم  قمن قم٤مئِم٦م:  ٟم٤م ٓ ٟمّتٕملم سمٛمنم هلل  و سم٤معمنميملمهلل ويو  اعمواومق
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خميييبج ذم اًمّميييحٞمح٦م سميييبىمم يميييلاهلل وقمٚمٞميييه ومييي٢مين  ىميييو :  ذا شمْيييلم ًميييك َيييٕمف طميييدي٨م 

قمييغم اًمٞمٝمييود  ن ي٘ميي٤مشمٚموا ُمٕمييه ومييال طم٤مضميي٦م طمٞمٜمئييٍل  مم  ¢اًمؽمعيي٦م وُميي٤م ومٞمييه ُميين قمبَييه 

ىمييي٤م : ٕن  اًمتوومٞميييق سمٞمٜميييه وسميييلم طميييدي٨م قم٤مئِمييي٦م اًمّميييحٞم هلل يميييام ومٕميييل اًمٓمحييي٤موي طميييلم

يم اًمٜمْييي  مم ىمتيي٤م   ش ؾمييٗمٞم٤من ُمٕمييه ًمٞمّييوا ُميين اعمنميييملمهلل  وًمئييك ٤ماًمٞمٝمييود اًمييلين دقميي

قمْييدة إوصميي٤منهلل وييي١مٓء  يييل يمتيي٤مب اًمييلين ىمييد ذيمبٟميي٤م ُم٤ْميٜميي٦م ُميي٤م يييم قمٚمٞمييه  يي٤م قمْييدة 

إصميي٤من قمٚمٞمييه ذم اًمْيي٤مب اًمييلي شم٘مييدهل ىمْييل يييلاهلل ىمٚميي٧م: يِمييػم  مم سمٕميي  إطمٙميي٤مهل اًمتييي 

يمحل ذسمي٤مئحٝمم وٟمٙمي٤مح ٟمّي٤مئٝمم وهمػميي٤م  ي٤م  ظمذ  ٤م  يل اًمٙمت٤مب دون اعمنميملم

سمٕمْمه ُموَ  ٟمٔمبهلل وسمٜمى قمغم ذًمك ىموًميه ومٙمي٤من يميل ذ  سمي٤مم يمٗميبًا وًميٞمه يميل يمٗميب 

سم٤مم ذيم٤ًمهلل وم٠مىمو : ًمو ؾمٚمٛمٜم٤م ضميدًٓ سم٘موًميه ييلا وميال طم٤مضمي٦م ًمٚمت٠موييل اعميليمور ُٕميبين 

اصمٜمييلم: إو   ن اًمت٠مويييل ومييبع اًمتّمييحٞم  يمييام يييو ُمٕمٚمييوهلهلل وُميي٤م داهل  ن الييدي٨م همييػم 

حٞم  يمييام سمٞمٜميي٤م ومييال ُمّييوغ ًمت٠مويييل الييدي٨م اًمّمييحٞم  ُميين  ضمٚمييه يمييام يييو فميي٤ميب ٓ صيي

 خيٗمى قمغم  طمد  ن ؿم٤مء ام شمٕم٤ممم.

هنيييييم ًمٞمّيييييوا ُمييييين  وأظميييييب: يمٞميييييف يّمييييي   ن ي٘مييييي٤م  ذم اًمٞمٝميييييود واًمٜمّمييييي٤مرى  

ٌه ﴿اعمنميملمهلل وام قمي  وضميل ىمي٤م  ذم ؾميورة اًمتوسمي٦مهلل سمٕميد ةيي٦م:  يُموَن َٟمجَي  ِٟمَّياَم اعمُْنْمِي

َلاوَمال َيْ٘مَبسُموا  ٤مُِمِٝمْم يَي َد قمَي ِجَد اْلََباهَل سَمٕمْي ّْ ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُيوَن سمِي٤ممَِّ َوٓ ﴿ هلل﴾اعمَْ ٤مشمُِٚموا اًمَّي ىمَي

نَ  ِديٜمُوَن ِديييَن اْلَييقِّ ُِميي وًُمُه َوٓ َييي هَل امَُّ َوَرؾُميي بَّ ٤م طَميي وَن َُميي ُُميي بِّ ِب َوٓ ُ َ
ِليَن  سمِيي٤مًْمٞمَْوهِل أظِميي يي اًمَّ

٤مهِمُبوَن ُ وشُمييوا اًْمٙمِتَيي٤مَب طَمتَّييى ُيْٕمُٓمييوا اْسِ ْ  ْم َصيي ٍد َوُييي ْن َييي ٦َم قَميي ٌب  َوىَم٤مًَميي٧ِم * َييي وُد قُمَ ْييي اًْمٞمَُٝميي

٧ِم  ُن امَِّ َوىَم٤مًَميي ْوَ   اسْميي ٤مِيُئوَن ىَميي ْوُ ُْم سمِيي٠َموْمَواِيِٝمْم ُيَْميي َك ىَميي
ُن امَِّ َذًمِيي ٞمُ  اسْميي

يي ِّ َ ٤مَرى اعمْ اًمٜمََّّميي

٤مشَمَٚمُٝممُ  ْن ىَمْْييُل ىَميي
ُبوا ُِميي ِليَن يَمَٗميي يي وَن  اًمَّ ييى ُي١ْموَمُٙميي ومٛميين ضمٕمييل م اسمٜميي٤ًم  [33-23توبرر :]ال ﴾امَُّ َ ٟمَّ
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يمٞمف ٓ يٙمون ُمن اعمنمييملمهلل ييلع زًمي٦م قمجٞمْي٦م ُمين ُمثيل ييلا اإلُمي٤مهل اًمٓمحي٤مويهلل وٓ 

يٜميي٤مذم ذًمييك  هنييم  ييم شمٚمييك إطمٙميي٤مهل اًمتييي ٓ يِميي٤مريمٝمم ومٞمٝميي٤م همييػم  يييل اًمٙمتيي٤مب ُميين 

 اعمنميملم وم٢مهنم يِمؽميمون ُمٕمٝمم ذم  طمٙم٤مهل  ظمبى يمام ٓ خيٗمى قمغم  وزم اًمٜمٝمى.

يييل اًمٙمتيي٤مب يِمييؽميمون ُميي  اعمنميييملم ذم  طمٙميي٤مهلهلل وخيتٚمٗمييون سمٛمٕمٜمييى:  ذا يميي٤من  

قميييٜمٝمم ذم  طمٙمييي٤مهلهلل وميييام اًميييلي يّيييوغ يميييوهنم خيتٚمٗميييون قميييٜمٝمم ذم  طمٙمييي٤مهل  ٓ ٟمحٙميييم 

قمٚمٞمٝمم سم٠مهنم ُمنميمون وىمد اؿمؽميموا ُمٕمٝمم ذم  طمٙم٤مهلهلل واؿمؽميموا ُمٕمٝميم ذم اًمنمي هلل 

وم٢مذًا: يم ُمنميمونهلل ًمٙمٜمٝمم  يل يمت٤مبهلل و م  طمٙم٤مهل ظم٤مصي٦م  يمهلل صميم ىمٚمي٧م: وىميد ٓ 

ٕمٚمم اًم٤ْمطم٨م اًمٗم٘مٞمه اًملي ٟمج٤مع ام ُمن اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ُم٤م ي١ميميد ُمي٤م شم٘ميدهل ي

 -يٜمي٤م آٟمتْي٤مع–ويْٓمل ىميو  اًمٓمحي٤موي اًمّي٤مسمق: ًميٞمه يميل يمٗميب سمي٤مم ذيمي٤ًمهلل ُمين ذًميك 

شمٚمك  اعمح٤مورة سميلم اعمي١مُمن واًمٙمي٤مومب اًميلي اومتخيب سمامًميه وضمٜمتٞميه يميام ىمي٤م  قمي  وضميل 

ِه ىَم٤مَ  َُم٤م َ فُمنا َ ْن شَمِْٞمَد َيِلِع َ سَمًدا َوَدظَمَل ضَمٜمَّتَُه ﴿ذم ؾمورة اًمٙمٝمف: 
ِّ *  َوُيَو فَم٤مِشٌ ًمِٜمَْٗم

 َ َٕ ْن ُرِدْدُت  ِمَم َرشِّ 
٤مقَم٦َم ىَم٤مئَِٛم٦ًم َوًَمئِ َّّ ا ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜمَ٘مَٚم٤ًْمَوَُم٤م َ فُمنا اًم -35]الكهف:﴾ضِمَدنَّ ظَمػْمً

ىموًميه ومٝملا يمٗمب وش ينم  ذم ر ي اًمٓمحي٤مويهلل وًمٙمين اًمّيٞم٤مب ييبدعهلل ومتي٤مسم  ُمٕميي  [36

ِلي ظَمَٚمَ٘مَك ُِمْن شُمَباٍب صُممَّ ُِمْن ُٟمْٓمَٗم٦ٍم ﴿شمٕم٤ممم:  ٤مِوُرُع َ يَمَٗمْبَت سم٤ِمًمَّ ُُْه َوُيَو ُ َ ىَم٤مَ  ًَمُه َص٤مطِم

اًل  اَ  َرضُميي وَّ ًدا* صُمييمَّ ؾَميي ُ  سمِييَبشِّ َ طَميي َو امَُّ َرشِّ َوٓ ُ ْذِ ٜمَّيي٤م ُييي
ومت٠مُمييل  [33-33]الكهررف:﴾ًَمٙمِ

ٟمٗمّه ُمٜمه ُمٕمؼمًا قمٜمه سمٛمبادومه ويو اًمنم  يمٞمف وصف ص٤مطمْه اًمٙم٤مومب سم٤مًمٙمٗمب صمم ٟم ع 

ًدا﴿وم٘مييي٤م :  ُ  سمِيييَبشِّ َ طَمييي وييييلا اًمنمييي   ييي٤م وصيييف سميييه اًمٙمييي٤مومب  [33]الكهرررف:﴾َوٓ ُ ْذِ

ٟمٗمّييييه ومييييٞمام ييييي٠ميتهلل ومتيييي٤مسم  ىموًمييييه شمٕميييي٤ممم سمٕمييييد  ن ذيمييييب ُميييي٤م وقمٔمييييه سمييييه صيييي٤مطمْه اعميييي١مُمن: 

َق ﴿ ٤م َ ٟمٗمَي غَم ُمَي ٞمِْه قمَي َٝم٤م َوُ طِمٞماَل سمِثََٛمِبِع وَم٠َمْصََْ  ُيَ٘مٚم٥ُِّم يَمٗمَّ غَم قُمُبوؿمِي ٦ٌم قمَي َي ظَم٤مِويَي
٤م َويِي ومِٞمٝمَي
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ًدا ْ  سمِيَبشِّ َ طمَي ىمٚمي٧م: ومٝميلا اًم٘ميو  ُمٜميه ُمي  ؾمي٤ْمب  [42]الكهرف:﴾َوَيُ٘موُ  َي٤م ًَمٞمْتَٜمِي َشْ ُ ْذِ

اًم٘مّميي٦م سييي  ضمييدًا ذم  ن ذيمييه  ٟمييام يميي٤من يييو ؿمييٙمه ذم أظمييبةهلل ويييلا يمٗمييب وًمييٞمه 

 سمنم  ذم ر ي اًمٓمح٤موي ومٝمو سم٤مـمل فم٤ميب اًمْٓمالن.

 ظمبضميييييوا اعمنمييييييملم ُمييييين ضم ييييييبة »: ¢يميييييد ذًميييييك ُمييييين اًمّيييييٜم٦م ىموًميييييه و ن  ييييي٤م ي١م

هلل رواع اًمِمٞمخ٤من وهمػم ٤م قمن اسمن قمْي٤مسهلل وييو خميبج ذم اًمّميحٞمح٦م سميبىمم شاًمٕمبب

يملاهلل ومي٢من اعميباد  يم اًمٞمٝميود واًمٜمّمي٤مرىهلل يميام دًمي٧م قميغم ذًميك  طم٤مديي٨م   ظميبهلل ُمٜمٝمي٤م 

ًمئن قمِم٧م ٕظمبضمن اًمٞمٝمود واًمٜمّم٤مرى ُمن ضم يبة اًمٕمبب طمتيى ٓ  شميب  »: ¢ىموًمه 

رواع ُمّيييٚمم وهميييػمع وييييو خميييبج يٜمييي٤م  ذم اًمّميييحٞمح٦مهلل وعمييي٤م يمييي٤من شٞمٝمييي٤م  ٓ ُمّيييٚمامً وم

طمييدي٨م اسميين قمْيي٤مس اًمييلي يييو رواع اًمِميييٞمخ٤من طمجيي٦م ىم٤مـمٕميي٦م ذم اعموَييوع همٛميي  ُمييين 

صحته اًمٓمح٤موي شمٕمّمي٤ًْم عمليْيه ُمي  إؾميفهلل وزقميم  ٟميه وييم ُمين اسمين قمٞمٞمٜمي٦مهلل ىمي٤م : 

ّمييي٤مرى ٕٟميييه يمييي٤من  يييدث ُمييين طمٗمٔميييههلل ومٞمحتٛميييل  ن يٙميييون ضمٕميييل ُمٙمييي٤من اًمٞمٝميييود واًمٜم

اعمنميملمهلل وش يٙمن ُمٕمه ُمين اًمٗم٘ميه ُمي٤م يٛمٞمي  سميه سميلم ذًميكهلل ؾميٗمٞم٤من سمين قمٞمٞمٜمي٦م ُمين يمْي٤مر 

ؿمٞموخ اإلُم٤مهل  محيد وصم٘مي٤مت الٗمي٤مظهلل  وًٓ يٜمّيْه  مم اًميويمهلل وسمحجي٦م  تٛميلهلل وش 

يٙمن قمٜمدع ُمين اًمٗم٘ميه واًمٗمٝميم يٛمٞمي  سميلم اعمنمييملم وسميلم اًمٞمٝميود واًمٜمّمي٤مرىهلل يميلا ىمي٤م  

٤موم  اًمث٘ميي٦م يميي٤مسمن قمٞمٞمٜميي٦م ُميين طمٗمٔمييه ًمييٞمه سمٕمٚميي٦مهلل ؾميي٤محمه امهلل وم٢مٟمييه يٕمٚمييم  ن حتييدي٨م اليي

سميييييل ييييييو ومخيييييب ًميييييههلل و ن ختٓمئييييي٦م اًمث٘مييييي٦م سمٛمجيييييبد آطميييييتام  ًميييييٞمه ُمييييين ؿمييييي٠من اًمٕمٚميييييامء 

اعمٜمّمٗملمهلل وًمٙمٜمٝم٤م اًمٕمّمْٞم٦م اعمليْٞم٦مهلل ٟم٠ّم  ام اًمّالُم٦مهلل وقمغم ُملي٥م اًمٓمحي٤موي 

 ِنَّ ﴿ ن يٖمٗميب ام اًمٙمٗميب ًم٘موًميه شمٕمي٤ممم:  -اٟمتْه ي٤م  سم٤م وم٤مرس وُمين طموًميك–يلا يٛمٙمن 

٤مءُ امََّ ٤م ُدوَن َذًمِييَك عمَِييْن َيَِميي ُب َُميي
َ  سمِييِه َوَيْٖمِٗميي يي ُب َ ْن ُينْمَ

هلل و ييلع أييي٦م [43]النسررم :﴾ ٓ َيْٖمِٗميي
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اطميييت٩م اسمييين طمييي هل رمحيييه ام قميييغم  ش طمٜمٞمٗمييي٦م اًميييلي ييييو ُمتْيييوع اإلُمييي٤مهل اًمٓمحييي٤موي ذم 

اًمتٗمبيق اعم قموهل وم٘م٤م  قم٘مْٝم٤م.. ىم٤م  اسمن طم هل: ومٚمو يم٤من ي٤ميٜم٤م يمٗميب ًميٞمه ذيمي٤ًم ًمٙمي٤من 

 شمٕم٤ممم سمخالك اًمنم  ويلا ٓ ي٘موًمه ُمّٚمم. ن ؿم٤مء امُمٖمٗمور عم

صمم  شمْ  ذًميك سم٠مدًمي٦م  ظميبى ىمويي٦م وىمي٤م : ومّمي   ن يميل يمٗميب ذ  ويميل ذ  يمٗميبهلل 

و هنام اؾمامن ذقمٞم٤من  وىمٕمٝمام ام شمٕم٤ممم قميغم ُمٕمٜميى واطميدهلل وًميوٓ ظمِميٞم٦م اإلـم٤مًمي٦م 

 ًمٜم٘مٚم٧م يمالُمه يمٚمه ًمٜمٗم٤مؾمته وقم شمه ومٚمػماضمٕمه ُمن ؿم٤مء اعم يد ُمن اًمٕمٚمم واًمٗم٘مه.

وا الصييي٦م:  ن اليييدي٨م َيييٕمٞمف اإلؾميييٜم٤مد ُمٜمٙميييب اعميييتنهلل و ن آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٠مييييل 

:  ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم سمٛمنميي هلل وًمٗميي  ُمّييٚمم: ¢اًمٙمتيي٤مب ذم ضمٝميي٤مد اًمٙمٗميي٤مر يِمييٛمٚمٝم٤م ىموًمييه 

 وم٤مرضم  ومٚمن  ؾمتٕملم سمٛمنم .

شمٜمْٞمييه: يميي٤من ىمييد ضمييبى سمٞمٜمييي وسمييلم سمٕميي  اإلظمييوة يمييالهل طمييو  يييلا الييدي٨مهلل و ٟمييه 

ت ًميه اسٝم٤مًمي٦م وسمٕميد  يي٤مهل اشمّميل ش ي٤مشمٗمٞمي٤ًم َٕمٞمف اإلؾميٜم٤مدهلل ومّي٠م  قمين اًمٕمٚمي٦مهلل وميليمب

وىمب  قمكم يميالهل الي٤موم  ذم اإلصي٤مسم٦م ذم شمبعي٦م صم٤مسمي٧م سمين الي٤مرث إٟمّمي٤مري و ٟميه 

صح٤مشهلل ورضمى اًمٜمٔمب ومٞمههلل ومب يته ىمد  وردع ذم اًم٘مّم إو  ُمٜمه اسمن طمجبهلل وؾم٤مب 

ًمٞمه وميٞمٝمام ُمي٤م ييد  قميغم صيحْتههلل و ؿمي٤مر  مم ييلا  ¢ًمه طمديثلم روا ٤م قمن اًمٜمْي 

٨م  يْم٤ًمهلل ويو يمام شمبى يبويه قمن سمٕم  اًمّميح٤مسم٦م اًميلين ؿميٝمدوا وىمٕمي٦م  طميدهلل الدي

ووىمٗم٧م ًمه قمغم طمٞم٨م ةظمب يبويه سمواؾمٓم٦م  ش يبيبةهلل يو يبويه قمن  ش يبيبةهلل قمن 

هلل وميؽمضم  قمٜميدي قميدهل صيحْته و ٟميه شمي٤مسمٕمي سٝميو هلل يميام ذيميبت ذم ُمٓمٚمي  ¢اًمٜمْي 

٧م  طميييد ييييلا اًمٙميييالهلهلل وًميييلًمك ومييي٢مين ر يييي٧م  ن  ؾميييجل شمٗمّميييٞمل ُمييي٤م  عٚمييي٧م يٜمييي٤م حتييي

الييديثلم اعمِميي٤مر  ًمييٞمٝمام وؾمييٞم٠مشمٞم٤من  ن ؿميي٤مء ام شمٕميي٤ممم سمبىمٛمييي ؾمييت٦م قمنميي سمٕمييد اعم٤مئيي٦م 

 وؾمت٦م ةٓك وؾمْٕم٦م قمنم سمٕمد اعم٤مئ٦م وؾمت٦م ةٓكهلل وام وزم اًمتوومٞمق.
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 ام ي٘مويك ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمٚمٝمم ةُملمهلل أن ٟمبيد ٟمّٛم  شمْ  اعمواصالت. اًمِمٞم :

 لي ىمٚمته ظمالص ُم٤م ومٞمه يمالهل.وام ي٤م ؿمٞم  سمٕمد ُم٤م ؾمٛمٕم٧م اًم ُمداظمٚم٦م:

ؿميي٠من يمييل ـم٤مًميي٥م »ظمييالصهلل الٛمييد مهلل ًمٙميين  ٟميي٤م  زيييد  رء: ال٘مٞم٘ميي٦م  اًمِمييٞم :

هلل يمٜمي٧م  ىميب  ييلا اليدي٨م شُمْتدئ ذم اًمٕمٚمم و ٟمي٤م يمٜمي٧م يميلًمك ورسميام ٓ  زا  يميلًمك

ويّمييٞمْٜمي اإلؿميييٙم٤م هلل ٕٟمييه ذم سمٕمييي  اًمبوايييي٤مت: ًمييٞمه سميييلم اًمٙمٗمييب واًمبضميييل  ٓ شميييب  

ٗميييبهلل ذم سمٕمييي  اًمبوايييي٤مت وم٘ميييد  ذ .  شمّييي٠م   ٟمييي٤م اًمّميييالةهلل ومٛمييين شميييب  اًمّميييالة وم٘ميييد يم

يمٞمف: وم٘مد  ذ   ي٤م  ظمير يلا شم٤مر  صالة ظم٤مص٦م اًملي يؽميمٝم٤م يمّالًهلل يمٞمف يٕمٜمي 

 ذ   يمٜميي٧م  فميين ًمٕمٚمييه ذم ويييم ُميين اًمييباويهلل  ٟميي٤م ـم٤مًميي٥م قمٚمييمهلل سمٕمييد ذًمييك رسمٜميي٤م ومييت  

 وًمو قمغم ؾمن والٛمد م ومٕمبوم٧م  ٟمه ذقم٤ًم...

 ( 00:  11: 57/   458) اهلدى والنور / 

 ( 00:  26: 55/   458) اهلدى والنور / 

 ( 00:  28: 25/   458) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

ؾم١مازم طمتى قمن اًمّٕمودي٦م وقمين اًم٘ميوات إضمٜمْٞمي٦م ضمي٤مءت وردت  ٟمْي٤مء  اًم١ّما :

 ٟمييه ومٞمييه حتييب  يٛمٜمييي قمييغم الييدود اًمّييٕمودي٦مهلل ومٛميين يييبى  ن قمييدهل آؾمييتٕم٤مٟم٦م  يي١مٓء 

يّتٕملم اعمّيٚمٛمون َيد ييلا اًمٕميدوان اًمْٕمثيي اًميلي قمٓميل اًميدقموة اعمنميملمهلل ومْٛمن 

 ذم اًمٙموي٧م 

 طمّْي ام. اًمِمٞم :

 وقمٓمل  قمام  ا ػم يمٚمٝم٤مهلل وذد إسمٜم٤مء وإٍهلل طمتى ... اًم٤ّمئل:

 دقمك ُمن اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م. اًمِمٞم :

سمٛمييين يّيييتٕمٞمٜمون ذم ُمثيييل ييييلا اًموىمييي٧مهلل و ٟمييي٧م شمٕميييبك َيييٕمف اًم٘ميييدرات  اًمّييي٤مئل:

هلل ورسميام ييبد اًمٖميدر ُمٜميههلل وُميثٚمام ىمٚمي٧م ًميك:  ٟميه وردت طمتى ضمٞموش اعمّيٚمٛملم يٕمٜميي

ُمٕمٚموُمييي٤مت  يمٞميييدة  ٟميييه ومٞميييه حتيييب  ُمييين صيييوب اًميييٞمٛمنهلل وًمٙمييين شمّميييدى  يييم اليييبس 

اًمّيييٕموديهلل ومٝميييلع وميييتن ٟمّييي٠م  ام ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم  ن خيٚميييذ اعمّيييٚمٛملم ُمييين ذيييي٤م 

  عٕملمهلل وُم٤م شمٙمون  ٓ سمخػم قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عٕم٤مء.

ّٚمٛمون ُمّم٤مسمونهلل ًمٙمن يلا ٓ  ل اعمِمٙمٚم٦م ي٤م  ظمير  ٟم٧م ُمّم٤مب واعم اًمِمٞم :

 ٓ  ن ٟمٕمبك طمٙمم ام قم  وضمل ومٞمام  صٞم٥م ومٞميه اعمّيٚمٛمونهلل ومي٤مٔن ييل  ٟمي٧م شمّي٠م  
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  هل شمِمٙموهلل ٓسمد  ٟمك شم٠ّم هلل ومام يو ؾم١ماًمك 

 ؾم١مازم  ذا يمٜمتم شمبون ومْمٞمٚمتٙمم سمٕمدهل ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميملم. اًم٤ّمئل:

قميين اًمٜمْييي اعمٕمّمييوهلهلل  ًمييٞمه   وًٓ يييلا ًمييٞمه ر ييي٤ًم  ٟميي٧م شمٕمبومييههلل يييلا ٟمييذ اًمِمييٞم :

 يملًمك 

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ومٚمامذا شم٘مو :  ٟم٧م شمبى  اًمِمٞم :

 ٕن يٜم٤م  ُمن يبى قمٙمه يلا. اًم٤ّمئل:

ًميين  ؾمييتٕملم »ىمييل قميين اًمٕمٙمييه ر يهلل  ُميي٤م و ن  ىمييو  ًمييك: ىميي٤م  ًمييك ٟمْٞمييك:  اًمِمييٞم :

ومييال شم٘مييل زم:  ٟميي٧م شمييبىهلل  ٟميي٤م  روي ًمييك وُٕمث٤مًمييك  يين اهمييؽموا سمييدقم٤مي٤مت  شسمٛمنميي 

٦م وىمدُم٧م  ٟم٧م شمؼميبًا عمثل يلع آؾمتٕم٤مٟم٦مهلل ًمٙمٜمٜمي ؿميٕمبت  ٟميك  هنم يبون آؾمتٕم٤مٟم

دظمٚم٧م ذم ُموَوع ًمٞمه ًمه قمالىم٦م سم٤مًم١ّما   ـمالىمي٤ًمهلل ويْيلم ًميك ييلا  ٟميك شم٘ميو  زم: 

 ٟميي٧م شمييبى يمييلاهلل  ٟميي٤م يييلا ًمييٞمه ر ييي٤ًم يييلاهلل يييلا ُمٜمّمييوص ذم  صيي  اًمٙمتيي٥م سمٕمييد يمتيي٤مب 

ييلا ييل  شًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي »ام وسمٕمد صحٞم  اًمْخي٤مري  ٓ وييو صيحٞم  ُمّيٚمم: 

 اًمب ي زم 

 ًمٙمن يلع ومتوى ي٤م ؿمٞم . اًم٤ّمئل:

 ُم٤م قمٚمٞمكهلل  ٟم٤م  ؾم٠مًمك: يلا ر ي زم  اًمِمٞم :

  ٟم٧م ٟم٘مٚم٧م اًمٜمذ. اًم٤ّمئل:
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اؾميي٠مًمك ام هيييديكهلل ٓ حتييوضمٜمي  ن  قمٞمييد اًمّيي١ما  صمييالث ُمييبات ًمٙمييٞمال  اًمِمييٞم :

 شم٘مو  زم: ٟمٕمم يلا ر ي ًمك  و ًمٞمه سمب يهلل  ٟم٧م شمٕمبك ُم٤م ُمٕمٜمى اًمب ي 

 شم٘مو  زم: يلا ر يك  ذا ىمٚم٧م ًمك:  ىمم اًمّمالةهلل 

 ٓ. اًم٤ّمئل:

  ي  يلا  اًمِمٞم :

 يلا ٟمذ. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥مهلل و ٟم٤م  ىمو  ًمك: ىم٤م  رؾمو  ام يملا يلا ر يي  اًمِمٞم :

 ٓهلل ٟمذ. اًم٤ّمئل:

 عم٤مذا ٓ شم٘مو   ذًا ُمن ىمْل سم٤مر  ام ومٞمك وؾم٤محمك امر اًمِمٞم :

 رسمام  ين  ظمٓم٠مت ذم اًمٚمٗم . يلع اًمٗمتوى ي٤م ؿمٞم . اًم٤ّمئل:

ٚمٞمكهلل  ٟمي٤م  ىميو : ىمي٤م  قمٚمٞميه اًمّيالهل: )ًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي ( ييلا ٟمتْٜمي٤مع ُم٤م قم اًمِمٞم :

وٟميييدين ام سميييههلل ُمييي٤م ييييو ؾمييي١ماًمك أنهلل ٟمحييين ُمييي٤م وصيييٚمٜم٤م  مم اًمّييي١ما هلل ٟمحييين ٟمّميييح  

 وٟم يل اًمٕمباىمٞمل أن ُمن اًمٓمبيقهلل ُم٤م يو اًم١ّما  

اًمّيي١ما  أن: يٜميي٤م  ُمييين  ومتييى ُميين قمٚميييامء اعمّييٚمٛملم سمجييواز آؾميييتٕم٤مٟم٦م  اًمّيي٤مئل:

ييلا اًمٕمييدو اًمْٕمثيي قميين إُميي٦مهلل وسمٕمي  اًمٕمٚمييامء يٗمتيي سمٕمييدهل اسييواز سم٤معمنمييملم ًمييدوم  

سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م  ١مٓء اعمنميملمهلل ومام يو اًملي يتوضم٥م قمغم اًمِمي٤مب اعمّيٚمم  ن يٕمٛميل 

سمههلل يل ي٠مظمل ومتوى ُمن  صيح٤مب اإلىمٚميٞمم ُمثيل  و اًمْٚميدة اًمتيي يٕميٞم   ي٤م ويٕمٛميل  ي٤م 
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 ويّؽمي  ىمٚمْه قمغم ذًمكهلل  هل يٜمٔمب سمخالومٝم٤م وضم ايمم ام ظمػم 

ُٛموَ  ومِٞماَم ؿَمَجَب سَمٞمْٜمَُٝمْم صُممَّ ﴿ىم٤م  شمٕم٤ممم:  ًمِمٞم :ا وَمال َوَرسمَِّك ٓ ُي١ْمُِمٜمُوَن طَمتَّى ُ َٙمِّ

ٚمِٞماًم  ّْي ُٛموا شَم ٚمِّ َّي ٞم٧َْم َوُي ِٝمْم طَمَبضًم٤م ِ ٤َّم ىَمْمَي
ِّ وىمي  اًمٜمي اع  [65]النسرم :﴾ٓ َ ُِدوا ذِم َ ٟمُٗم

 ام  ٟم٧م ذطم٧م  هل ٓ  ىمل: ٟمٕمم.طمّْ

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

َجَب سَمٞمْيييٜمَُٝممْ ﴿شم٘ميييو  أيييي٦م  وميييامذا  اًمِميييٞم : ٞماَم ؿَمييي
وَ  ومِييي ُٛمييي  [65]النسرررم :رش﴾طَمتَّيييى ُ َٙمِّ

ؿميييجب سميييلم اًمٕمٚميييامء يميييام ذيميييبت أنهلل وم٠مٟمييي٤م ىمٚمييي٧م ًميييكهلل و ٟمييي٧م ىميييد شمٙميييون قم٤معمييي٤ًم وٓ 

شمّييتٕمجل قمييكمهلل وىمييد شمٙمييون ـم٤مًميي٥م قمٚمييم وٓ شمّييتٕمجل قمييكمهلل وىمييد شمٙمييون ُميين قم٤مُميي٦م 

ًمين »الة واًمّيالهل: اعمّٚمٛملمهلل ومٝمٛم٧م أن قمغم إىميل أن ىميو  اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّمي

 وشمٕمبك اًم٥ّْم ؾم٥ْم يلا اًم٘مو   ًمٞمه يملًمك  ش ؾمتٕملم سمٛمنم 

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

ـمٞميييي٥مهلل وم٠مٟميييي٧م قمبوميييي٧م ىمييييو   طمييييد اًمٓمييييبوملم اعمتٜميييي٤مزقملمهلل ومييييام يييييو طمجيييي٦م  اًمِمييييٞم :

اًمٓمبك أظمب اًملي خي٤مًمف يلا اًمدًمٞمل اًميلي  يت٩م سميه اًمٓميبك إو  وميٞمام قمٚمٛمي٧م 

  ٟم٧مهلل ُم٤م يو الج٦م 

اؾميييتٕم٤من سمجْيييػم سمييين  ¢ًمٕمٚميييامء  ن اًمبؾميييو  ذيميييبت ذم ومتيييوى ًميييْٕم  ا اًمّييي٤مئل:

قمييييديهلل  و ُمٓمٕمييييم سميييين قمييييدي وم٠مظمييييل ُميييين يييييلا ٟمييييذ قمييييغم  ن اًمبؾمييييو  قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة 

 واًمّالهل اؾمتٕم٤من سمٖمػم اعمّٚمٛملم.

ُم٤م قمٚمٞمك ُم٤م ٟمحت٤مج  مم ذحهلل ييلا اًميدًمٞمل  ٟمي٧م وضمدشميه  يوز  ن شمٕمتٛميد  اًمِمٞم :
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  شًمن  ؾمتٕملم سمٛمنم »قمٚمٞمه وشمٕم٤مرض سمه: 

 ى ي٤م ؿمٞم . ٟم٤م ًم٧ّم سمٛم٘م٤مهل اًمٗمتو اًم٤ّمئل:

ُميي٤م  ضمْتٜمييي.  ٟميي٤م  ؾميي٠مًمك قمييام ذم ٟمٗمّييكهلل  ٟميي٧م اـمٛم٠مٟمٜميي٧م  ييلع آؾمييتٕم٤مٟم٦م  اًمِمييٞم :

اًمتي ذيمبي٤م اعمٗمتون  وًمئكهلل  ن يلا يّم  آؾمتدٓ  سمه قمغم يلا اًمواىم  إًمٞمم ُمن 

دظميييييو  اًمٙمٗمييييي٤مر  قميييييداء اإلؾميييييالهل واعمّيييييٚمٛملم واعمٕمٞمٜميييييلم ًمٚمٞمٝميييييود قميييييغم آؾميييييتْداد 

 ٟمي٧م و ُمث٤مًميك ُمين قم٤مُمي٦م اعمّيٚمٛملم سميي٠من  سمٗمٚمّيٓملمهلل ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦م يمتٚميك طمتيى شم٘مٜميي 

يييلع ومٞمييه ومتييوى ويييلع دًمٞمٚمٝميي٤مهلل يييلا اًمييدًمٞمل ي١ميييد يييلع آؾمييتٕم٤مٟم٦م اًمتييي ومٕمٚموييي٤مهلل ويييلا 

الدي٨م اًملي ذيمبشمه ٓ يٜمٗمي يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م واًمبؾمو  ي٘ميو : ًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي هلل 

ويم يّيتٕمٞمٜمون سم٤معمنمييملمهلل ويّيتٕمٞمٜمون سم٤مًمدوًمي٦م اًمٕمٔمٛميى قميغم وضميه إرض اًمٞميوهل 

و  إظميييبىهلل صميييم ذيميييبت ذم ًمٖمتيييك اًمٕم٤مـمٗمٞمييي٦م ةٟمٗمييي٤ًم  ن اًمٕميييباب اًمْٕمييي٨م وُمييي٤م سميييل وسم٤مًميييد

اًمْٕميي٨م..  ًميي هلل ًمٙميين يمٞمييف دميي٤ميٚمتم  ن اًمْٕميي٨م دظمييل ُميي  إُمبيٙميي٤من ذم سمييالد اًمييلين 

ومييبوا ُميين اًمْٕميي٨م سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر  شمييدري يييلع ال٘مٞم٘ميي٦م  هل ٓ   فمٜمييك ُميي٤م شمٜمْٝميي٧م 

  ٤م 

 ... اًم٤ّمئل:

   ُم٤م شمدري  ن اسٞم  اًمّوري يٜم٤م  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

ومبوا ُمن اًمْٕم٨م وضمٚمْوا اًمْٕم٨مهلل يلع يمٚمٝم٤م مويه قمغم  قملم اًمٜم٤مس  ٟمه ًمو  اًمِمٞم :

ٟمحيين ُميي٤م اؾمييتٕمٜم٤م  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر ًمٗمٕمييل صييداهل واًمْٕميي٨م وو.  ًميي هلل صمييم ىمييدُموا إرايض 
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اًمّٕمودي٦م ًم٘مٛم٦م ؾم٤مئٖم٦م ًمٚمْٕم٨مهلل واًمٙمٗمب ُمٚم٦م واطمدةهلل ٓ ومبب سملم سمٕم٨م وسمٕم٨م  ـمالىم٤ًمهلل 

 اًمبُم٤مد ذم اًمٕمٞمون. يلا رء. ذًا: يلا يمٚمه ُمن سم٤مب ذر 

اًمٌمييء اًمثيي٤مين: ييييلا اًمتٍمييك ُميي  إؾميييف اًمِمييديد ًمييوٓ اًمٕمواـميييف اًمتييي شمٚمٕمييي٥م 

سمٕم٘مييو  اعمّييٚمٛملم ُميي٤م اؾمتّيي٤مغ ُمّييٚمم قمييغم وضمييه إرض ُميي٤م وىميي  اًمٞمييوهل ُميين  دظميي٤م  

إُمبيٙم٤من ُمبطمْلم  م ُم١ميدون ذم سمالد اإلؾميالهل سم٠مقمٞمي٤مد اًمٙمٗميب واًمْميال هلل ُمي٤م وىمي  

ن قم٘مييييو مهلل أن يييييل اإلؾمييييالهل يٗمييييبب سمييييلم  رض يييييلا ًمييييو  ن اعمّييييٚمٛملم يّييييتٕمٛمٚمو

 ؾمالُمٞم٦م و رض  ظميبى  ىميل: ٓ. ٕٟميه ُمي٤م حتتي٤مج ييلع سميديٞم٤مت يم٤مًمِميٛمه ذم راسمٕمي٦م 

 اًمٜمٝم٤مر.

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

عم٤مذا اًمّٕمودي٦م ش شمّيتٕمن سم٤مُٕمبيٙمي٤من ذم طميل ُمِميٙمٚم٦م إومٖمي٤منهلل عمي٤مذا   اًمِمٞم :

 ٕهن٤م ًمٞم٧ّم  رض اًمّٕمودي٦مهلل ص  

 هل  صالً.يم ٓ يْحثون قمن اإلؾمال اًم٤ّمئل:

 ُم٤م  ضمْتٜمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 ٟمييي٤م  ؾمييي٠مًمك صييي  شم٘ميييو  ٓ  و شم٘ميييو  ٟمٕميييمهلل ىمٜم٤مقمتيييكهلل  ٟمييي٤م ُمييي٤م  وميييبض قميييغم  اًمِميييٞم :

اإلٟم٤ّمن  سمدًاهلل عم٤مذا ش شمّتٕمن  ٕهن٤م ًمٞم٧ّم  رض اًمّٕمودي٦مهلل صمم  ىمو  ويو  همبب: 

ٕمن اًمّييٕمودي٦م سم٤مُٕمبيٙميي٤من ًمٓمييبد اًمٞمٝمييود ُميين سمييالد اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملم تعميي٤مذا ش شمّيي

ّييجد إىمَميي وٟمحيين ختييدرت  قمّميي٤مسمٜم٤م ُميين يمثييب ُميي٤م ٟمّييٛم   ن صم٤مًميي٨م الييبُملم واعم
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اًمنميييٗملم ذم اًمّييٕمودي٦م وذم همػمييي٤مهلل عميي٤مذا ش شمّييتٕمن اًمّييٕمودي٦م ُميين  ظمييباج اًمٞمٝمييود 

ُمييين ومٚمّيييٓملما ٕن إُمبيٙمييي٤من ييييم اًميييلين ذم ومٚمّيييٓملم ُمييي٤م هميييػميمهلل صييي   هل ٓ   هل 

 قمٜمد  ري٥م اًمٔم٤ميب ىمٚمٞمل 

 ٓ ُم٤م قمٜمدي ري٥م ؿمٞمخٜم٤م. اًم٤ّمئل:

 ظمٚمٞمٝم٤م شمٙمون يمٚمٛم٦م يٙمون ومٞمه شمٚمك البارة. ٞم :اًمِم

 سمه يي ال٘مٞم٘م٦م ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م يٕمٜمي. اًم٤ّمئل:

ًمٞم٧ّم سمه ومتٜمي٦م قمٔمٞمٛمي٦مهلل اًمٗمتٜمي٦م اًمٕمٔمٞمٛمي٦م شمٙميون قمٔمٞمٛمي٦م ًميو  ن إُمبيٙمي٤من  اًمِمٞم :

ي٤معوا سمٓمٞم٤مراهتم ودسم٤مسمتٝمم ويمل ؾمالح اًمّيٕمودي٦م واطمتٚمويي٤م سمي٤مًم٘موةهلل ييلع ومتٜمي٦م سميال 

ٟمتج٤ميييل اًمواىميي  اعميي١مش ومٞمِييب سمٜميي٤م اعمثييل  ؿمييك قمٔمٞمٛميي٦مهلل ًمٙميين اًمٗمتٜميي٦م إقمٔمييم  ٟمٜميي٤م

سم٤مًمٜمٕم٤مُمييي٦م اًمتيييي ي٘موًميييون قمٜمٝمييي٤م ُمييين مح٤مىمتٝمييي٤م وضمثتٝمييي٤م يم٤مسٛميييلهلل شميييبى اًمّميييٞم٤مد ومتيييدظمل 

ر ؾمييييٝم٤م ذم اًمبُميييي٤م  ومييييتٔمن  هنيييي٤م ُميييي٤م داُميييي٧م ٓ شمييييبى اًمّمييييٞم٤مد وم٤مًمّمييييٞم٤مد ٓ يباييييي٤م. ومٝمييييلا 

إُمبيٙمييي٤من دظميييل سمٛمٙميييبع ودؾم٤مئّيييه اعمتٜموقمييي٦م اًمتيييي ٓ طمٍمييي  ييي٤م دظميييل اًمّيييٕمودي٦مهلل 

 : ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سمي٤ممهلل ُمي٤م قمٜميدٟم٤م ىميدرة ٟميبد ييلا اسيٞم  اًمٕمبُميبهل يٙمٗمي  ن ٟم٘مو

ُمييين إؾمييي٤مـمٞمل اًمْحبيييي٦م واسويييي٦م..  ًمييي هلل  ُمييي٤م  ن ٟم٘ميييو : ييييلا ضمييي٤مئ  وييييلا عوري 

واًمِيييورات شمْيييٞم  اعمحٔميييوراتهلل وٟمّميييد وٟمّيييتٕمٛمل يميييل وؾمييي٤مئل اإلقميييالهل إٟميييواع 

م آَمبارًا  و اعمٕمبووم٦م ًمديٙممهلل وٟمّتٖمل  وم٤مَل اًمٕمٚمامء ذم اؾمتّمدار اًمٗمت٤موى ُمٜمٝم

اظمتٞميييي٤مرًاهلل يييييلا ُميييي٤م ٟمٕمبومييييه سمٞمييييٜمٝمم وسمييييلم ر ييييم  ن يييييلا  ُمييييب واضميييي٥م وعوريهلل يييييلع 

اًمِورة ُمتى طمّمٚم٧م  عم٤م قم هل اًمٕمباب وم٤مطمتل اًمٙموي٧م وظمٌم اًمّيٕموديون  هنيم 
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 تٚموا  يْم٤ًم إرض اًمّٕمودي٦مهلل وُم٤م سم٤م   ومٖم٤مٟمّت٤من  يلع ًمٞم٧ّم  رايض  ؾميالُمٞم٦م  

ٜم٤مؾمييي٦ْم   ذًا: البيمييي٤مت ييييلع يمٚمٝمييي٤م ًمٞمّييي٧م عمييي٤مذا ييييلع اليييبارة ش شمٔمٝميييب  ٓ  يييلع اعم

 ؾمالُمٞم٦مهلل  ٟم٤م يٙمٗمٞمٜمي  ن  ىمو  ًمو ش يٙمين ييلا اليدي٨م: ًمين  ؾميتٕملم سمٛمنمي . ىمو : 

ييييييلع اًمتٍميييييوم٤مت ًمٞمّييييي٧م  ؾميييييالُمٞم٦مهلل ٕن اإلؾميييييالهل ٓ يٗميييييببهلل وٟمحييييين طمٞميييييٜمام ٟمٚم٘ميييييي 

حميي٤معات قمييغم عييي٤ميػم اعمّييٚمٛملم ٟمتٗمييي٤مظمب سميي٠من اإلؾميييالهل ٓ يٕمييبك اإلىمٚمٞمٛمٞمييي٦مهلل ٓ 

 يٕمييبك اًم٘مْٚمٞميي٦م ..  ًميي هلل ًمييو ذم  ىمَميي اًمِمييام  و ىمَميي اسٜمييوب يٕمييبك اًمْٚمدييي٦مهلل ٓ

هميي ي  رض ُمّييٚمٛم٦م ومٕمييغم عٞميي  اعمّييٚمٛملم  ن يٜمييدومٕموا ًمٚمييدوم٤مع قمٜمٝميي٤مهلل اًمٙمييالهل يييلا 

ُمٗمّمييل ذم سمٓمييون اًمٙمتيي٥مهلل ًمٙميين اًمٞمييوهل ٓ حمييل ًمييه ُميين اإلقمييباب يمييام ي٘مييو  قمٚمييامء 

يمييل  اًمٜمحيو  ـمالىميي٤ًمهلل ٕن اًمييْالد اإلؾميالُمٞم٦م صيي٤مرت اًمٞمييوهل دوييالتهلل واًمييدويالت يييلع

ون اًمداظمٚمٞميي٦مهلل يييلا الٙمييم اًمنمييقميهلل ٟمحيين ٓ ٟمتييدظمل سم٤مًمِميي١مواطمييدة شمٍمييح ظمييالك 

ًمييٞمه  ؾمييالهلهلل وأن يمٞمييف يّييٛم  اإلؾمييالهل ًمألُمبيٙميي٤من  ن يبومٕمييوا اًمّمييٚمٞم٥م ذم سمييالد 

 اًمتوطمٞمد  يمٞمف يّٛم   يمٞمف شمٜم   اًمٜم٤ّمء يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت ذم اًمِموارع.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 .وسموش قمٞمد قمٞمد اعمٞمالد شمْٕمٝمم ذم اًمّٕمودي٦م اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

شمٚمك ىمْلهلل  ُم٤م أن قمٞمد قمٞمد اعمٞمالد يٜم٤م هلل اعمٝمم سم٤مر  ام ومٞمٙمم اًم٘مْمٞم٦م  اًمِمٞم :

ظمٓميييػمة ضميييدًاهلل ًمٙمييين طمٜم٤مٟمٞميييك سمٕمييي  اًمنمييي   ييييون ُمييين سمٕمييي هلل طمٞميييٜمام  تيييل اًمٕميييدو 

 رَك و ٟم٧م شم١مُمن سم٠من يل اآطمتال  رهمم  ٟمٗمك حت٤مو  ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ُمن اًموؾم٤مئل 
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ا يمٜميي٧م شمٕمت٘مييد  ن يييلا طميي٤مُمي  ٟميي٧م ؾمييت٘مو  ًمييه:  ن شمتٕم٤مـم٤مييي٤م إلظمباضمييه يوُميي٤ًم ُميي٤مهلل  ُميي٤م  ذ

 يالً وؾمٝمالً وضمي ا  ام ظميػمهلل وٓ يٙمٗميٞمٙمم  ن شمٕمبوميوا ييلع اًمْميالًم٦م اًمٙميؼمىهلل  هنيم 

يٕمٚمٜميييييون  هنيييييم اؾميييييتٕم٤مٟموا سم٤مًميييييدو  اإلؾميييييالُمٞم٦م واًميييييدو  اًمّميييييدي٘م٦مهلل ُمييييين ييييييي اًميييييدو  

اًمّمييدي٘م٦م اًمتييي اؾمييتٕم٤مٟموا  يي٤م   ُمبيٙميي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞميي٤مهلل ـمٞميي٥م ييي١مٓء صييدي٘م٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملمرر 

٥ْم اًميييْالء اًميييلي ٟمييي   سمٗمٚمّيييٓملم  يييي٤م ع٤مقمييي٦م اشم٘ميييوا امهلل ومتحيييوا قمٞميييوٟمٙمم ٓ وييييم ؾمييي

شمٖمٚم٘موا قم٘موًمٙممهلل يلع ُمّمٞم٦ْم اًمديبهلل اًمت٤مري  اإلؾمالُمي ٓ يٕمبك ُمثل ييلع ال٤مدصمي٦م 

سمٛمنم  واطميدهلل ًميٞمه ٟمّيتٕملم سم٤مًميدو  اًمٕمٔمٛميى ييدومٕموا  ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم » سمدًا 

سم٤مًمييييدُم٤مء وإُمييييوا ..  ًميييي هلل  رضإٛماليييييلم  ٚمٞمٜميييي٦م ذم ؾمييييْٞمل اطمييييتال  اعماليييييلم اعم

وم٘ميييدُم٧م  ًميييٞمٝمم ًم٘مٛمييي٦م ؾمييي٤مئٖم٦مهلل وؾميييتٕمٚمٛمون يمٞميييف ٟميييليب ييييل ؾميييتخبج ومٕميييالً يميييام ييييلاع 

إُمبيٙم٤من  ذا ُم٤م اًمٙموي٧م رضمٕم٧م  مم  يٚمٝم٤مهلل وٟمبضمو  ن يٙميون ذًميك ىمبيْي٤ًمهلل وظميبج 

ُمٜمٝم٤م اًمٕمباب خيبج اًمٕمباب ُمن اًمٙموي٧مهلل ًمٙمين ُم٘م٤مسميل صمٛمين ييدوم  ًميه وٓسميد ُمين ييلاهلل 

ٙمويي٧م يميالً  و ضميالً  و سمٕمْمي٤ًم  و ضمي ءًاهلل ييلا ًمٚمتي٤مري  وقمغم يميل طمي٤م  ؾميٞمخبج ُمين اًم

ٟمدقمييههلل ًمٙميين إُمبيٙميي٤من ًميين خيبضمييوا ُميين اًمّييٕمودي٦م ُميي  إؾمييف اًمِمييديدهلل ُميي  ذًمييك 

ٟمحيين ٟمييؼمر يييلا وٟم٘مييو :  ييوزهلل  ييي  اًمييدًمٞمل  اؾمييتٕم٤من سمٛميين يدًمييه قمييغم اًمٓمبيييقهلل ام 

 يميييؼمهلل   ي ُمٗمّيييدة ذم آؾميييتٕم٤مٟم٦م سميييدًمٞمل ظمبيييي٧م يمييي٤مومب ٓ خيِميييى ُمٜميييه  ي عرهلل  ُمييي٤م 

ٓؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مر وسمييي٠مىموى دوًمييي٦م قميييغم وضميييه إرض وٟمّيييٚمٛمٝمم  راَيييٞمٜم٤م اعم٘مدؾمييي٦م ا

سمحج٦م  ٟمه ُم٤م يٓمٚم  سم٠ميديٜم٤م  ٟمٜم٤م ٟمٜمتٍمي يميام ىمٚمي٧م  ٟمي٧م ةؾميٗم٤ًمهلل  ٟمي٤م ةؾميفهلل ىمٚمي٧م:  ن ييلا 

صييداهل ُميي٤م ي٘مييدر اًمّييٕموديلم ي٘مٗمييوا  ُم٤مُمييههلل و ٟميي٤م  ىمييو  ةؾمييٗم٤ًم ٟمٕمييمهلل ًمٙميين ُميي٤م يٙمييلا يمييام 

 ىمٞمل: 
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رشحم  اااترشساا عرشمساا عرشق اان إ

 

 

 

رش اترشسا عرش اا  رشت  اإقترشا لترش 

ٟمحييييين أن ٟمّيييييت٠مٟمف إُميييييب: ُمييييي٤م طمٙميييييم اًمنميييييع وميييييٞمام  ذا  راد اًمٕميييييباب  ن يٖمييييي و  

اًمّييييٕمودي٦م  يييييل  يييي٥م قمييييغم اًمّييييٕموديلم  ن يتٕميييي٤مـموا يمييييل  ؾميييي٤ْمب اًم٘مييييوة واسٝميييي٤مد 

واًم٘متيييي٤م  عمٜميييي  صييييداهل ُميييين اطمييييتال  اًمييييْالد يييييلعهلل و ن يّييييتٕملم اًمّييييٕموديون سميييي٤مًمْالد 

٥م  يييلا  ُمييب صميي٤مينهلل  هل ر ؾميي٤ًم يّييتٕملم اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ُميين اؾمييتج٤مب ُمييٜمٝمم وُميين ش يّييتج

ًٓ ﴿سم٤مًمٙم٤مومب   ين:    [41]التوب :﴾اٟمِٗمُبوا ظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م

ٟم٧م ذم ُمثيييل ييييلا اًمٞميييوهل إؾميييود ٤مُمييين ييييلا  ـمالىمييي٤ًمهلل صميييم ييييل اؾميييتٕم ومٕمٚمييي٧م ؿميييٞمئ٤مً ُمييي٤م 

اًمّييٕمودي٦م ـمٞمٚميي٦م يييلع اًمّييٜملم اًمٓمويٚميي٦م اًمتييي رزىمٝميي٤م ام ُميين إُمييوا  ُميي٤م حتيي٤مر ىمٚمييوب 

ٜمّٛم   ٟمه  قمٓموا ًمٚمدوًم٦م اًمبوؾمٞم٦م اًمتي يم٤مٟم٧م  قمدى قمدو اًمٜم٤مس يمٚمام شم٠مظمب اًم ُم٤منهلل وم

ًمٚمٛمّٚمٛملم يملا ُمٚمٞم٤مراتهلل وو... ًم هلل يل اؾميتٕمدت عمثيل ييلا اًمٞميوهل  ٓهلل ييي شمٗمخيب 

دو  اًمٜم٤مُمٞمييي٦م  و ُمييي٤م يّيييٛموي٤م اًميييأن  هنييي٤م  رىميييى دوًمييي٦م ذم اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م  و يّيييٛموي٤م 

وآضمتامقمٞم٦م  اًمٕم٤مش اًمث٤مًم٨مهلل ومٝمي  رىمى دوًم٦م ُمن يلع اًمدو  ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م

وُمييين اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمديٜمٞمييي٦مهلل وُمييين ٟم٤مطمٞمييي٦م آؾميييتٕمداد ًمٚمجٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل امهلل قميييغم  إىميييل 

ًمييدوم  صيي٤مئٚم٦م اًمٕمييدو ًمييٞمه اسٝميي٤مد اًمييلين يمٜميي٤م ٟمِمييؽمط ٟمحيين  ن يٙمييون ومٞمييه قمٚمٞمييه ظمٚمٞمٗميي٦م 

 ًمٚمٛمّٚمٛملم ُم٤ْمي  ُمٜمٝمم.

وم٢مذا ُم٤م ىمٍم اعمّٚمٛمون ًمٚم٘مٞم٤مهل سمواضم٥م اًمدوم٤مع قمين سمالدييم وقمين  قمباَيٝمم ومٝميل 

م  ن يّيييتٕمٞمٜموا سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وذم ذًميييك ومّييي٤مد سمالدييييم و قمبَيييٝمم  يْمييي٤ًمهلل ييييلا يّيييوغ  ييي

وآطمتج٤مضمييي٤مت اًمتيييي ىميييدُم٧م ُمييين سمٕمييي  اًمٜمّيييوة يٜمييي٤م هلل و هنيييم ٓ يبييييدون اعمٗمتيييلم 

 قمٛمي إقملم..  ًم هلل يلع  و  اًمٖمٞم٨م ىمٓمب صمم يٜمٝمٛمب ُم  إؾمف اًمِمديد.
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 ...يبومٕمن اعمٙم٤مٟمه... ُمداظمٚم٦م:

وس اعمٜمي٤موم٘ملم ؤيٙم٤من ُم٤م ارشمٗمٕم٧م رام  يمؼمهلل يلا يمٚمه ًمو ُم٤م دظمٚم٧م إُمب اًمِمٞم :

 ي١مٓء اًملين قم٤ميِملم ذم سمالد اًمّٕمودي٦م.

 وٟم٠ّم  ام  ن .... ُمداظمٚم٦م:

 الٙمم ... ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مال يو سمٞم٧م اعم٘مدس سمه. اًمِمٞم :

 سم٤مر  ام ومٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 (459اهلدى والنور، مادة )
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 حوه فتٍة اخلميردلمض آخر 

شمٕمٚمٛمون  ٟميه اقمتيداء اًمٕميباب قميغم دوًمي٦م  وًٓ  طمْٙمم ذم ام ي٤م ؿمٞم هلل يمام  اًم١ّما :

اًمٙموييي٧م همييػم ضميي٤مئ هلل ًمٙميين ذم سمٕميي  اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م اعموضمييودة يٜميي٤م وهمػمييي٤م 

ُميييين اًمْٚمييييدان  يييييدوا ذًمييييك آقمتييييداءهلل و يييييدوا  هنييييم ُميييي  اًمٕمييييباب َييييد  ُمبيٙميييي٤مهلل وش 

يوَحوا يدومٝمم اطمتالًمه ًمٚمٙموي٧مهلل ش يْٞمٜموا يدومٝمم يل  وز اطمتال  اًمٙمويي٧م  هل 

ا يييلاهلل سمييل  يمثييب ظمٓمييْٝمم وؿمييٕم٤مراهتم قمييغم  هنييم َييد  ُمبيٙميي٤مهلل ٓ  ييوزهلل ش يوَييحو

وٟمحيين ُمٕمٝمييم َييد  ُمبيٙميي٤م سمحجيي٦م ُميي   هنييم يييم طميي٤ميمم اًمٕمييباب سمٕمثيييهلل  و قمٜمييدع سمٕميي  

اًمّمييٗم٤مت يٕمٜمييي اًمتييي ختيي٤مًمف اإلؾمييالهل وطمجييتٝمم  ٟمييه ىمييد هيييدي ام اليي٤ميمم اًمٕمباىمييي 

صي٦م ذم يوهل وًمٞمٚم٦مهلل ُم   ن اًمٕمباب  و طم٤ميمم اًمٕمباب ومٕميل ذم يمثيػم ُمين اعمّيٚمٛملم وظم٤م

دوًم٦م اًمٙموي٧م ُمين ىمتيل وؾميٗمك ًمٚميدُم٤مءهلل وظم٤مصي٦م ٕييل اًمٚمحيىهلل و ُميب سمحٚميق اًمٚمحيى 

يُممْ ﴿وىمييييييو  ام شمٕميييييي٤ممم  يييييي وا امََّ َيٜمٍُمْ يييييي هلل واؾمييييييتدًموا  يْميييييي٤ًم ُميييييين [3]محمرررررر::﴾ ِْن شَمٜمٍُمُ

 ُم٘م٤مؾم٤مت.

 قمٗموًا   ن شمٜمٍموا يلا اؾمتدٓ م  اًمِمٞم :

وا ا﴿ٓهلل اؾميييييييييييييتدٓزم  ٟمييييييييييييي٤مهلل ٟمٕميييييييييييييم اؾميييييييييييييتدٓزم  ٟمييييييييييييي٤م  اًمّييييييييييييي٤مئل: ييييييييييييي مََّ  ِْن شَمٜمٍُمُ

يُممْ   .[3]محم::﴾َيٜمٍُمْ

واؾميييتدًموا  يْمييي٤ًم  ٟميييه  صمْتييي٧م سمٕمييي  إطم٤مديييي٨م وأصمييي٤مر  ٟميييه ذم اًمواىمييي  ييييلا شم٠ميٞميييد 
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اًمٕمباب َد  ُمبيٙم٤م و ٟمه ؾمٞمحدث طمبب و ٟمه ؾمٞمٜمتٍم اًمٕميباب قميغم   ُمبيٙمي٤مهلل و شميوا 

سم٠مطم٤مدييي٨م ام  قمٚمييم سمّمييحتٝم٤مهلل وُميي٤م ر يييك ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  ذم قمٚمييامء اًمّييٕمودي٦م اًمييلين 

ْميييٝمم  ٓ ُمييين رطميييم ام سميييدظمو   ُمبيٙمييي٤م  مم دوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م وميييام  ومتيييوا و ضمييي٤مزوا سمٕم

 ر يٙمم 

ؾم١ماًمك ييلا وىميد يمٜمي٧م طمي٤معًا اعمحي٤معة اًمتيي  ًم٘مٞمٜم٤ميي٤م  و  ُمي٤م ضمٚمّيٜم٤م  اًمِمٞم :

ذم يييلا اعمٙميي٤منهلل وًمييلًمك ومييال يٜمْٖمييي  ن ٟمٕمٞمييد اًمٙمييالهل ضمواسميي٤ًم قميين اًمّيي١ما ا ٕن ر يييي 

 ييوزهلل و ٟمييه يييو  ن اقمتييداء صييداهل قمييغم اًمٙموييي٧م يييلا ٓ يميي٤من وَييح٤ًمهلل طمٞميي٨م ىمٚمٜميي٤م: 

ؾميي٥ْم يييلع اًمٗمتٜميي٦م اًمٕمٛمٞميي٤مء اًمّمييامء اًمييْٙمامء اًمتييي يٕمٞمِمييٝم٤م اعمّييٚمٛمون اًمٞمييوهلهلل و ن ُميين 

٤م ذم اًمتييي٤مري   يييةصمييي٤مر ييييلا آقمتيييداء اًمٖم٤مؿميييم  ن شم٘مييي  اًمّيييٕمودي٦م ذم خم٤مًمٗمييي٦م ٓ ُمثٞميييل 

اإلؾمييالُمي يمٚمييههلل ويييي  ن شمّتٜمٍميي سم٤مًمٙمٗميي٤مر اعم٘مٓمييوع سميي٠مهنم ُميين  ًمييد  قمييداء اإلؾمييالهل 

 ؾمٛمٕمتههلل ومٙم٤من يٜمْٖمي  ن حتدد ؾم١ماًمك. واعمّٚمٛملمهلل ومٝملا يمٚمه  ٟم٧م

 ... اًم٤ّمئل:

 ًملًمك  ىمو  ًمك  ٥م  ن حتدد ؾم١ماًمك ُم٤م يو. اًمِمٞم :

  ظمٓم٠مت. اًم٤ّمئل:

 طمدد ؾم١ماًمك. اًمِمٞم :

ن ام هيييدي اًمٕمييباب ىمييد هيييدي ام طمييي٤ميمم  يمٞمييف ٟمييبد قمييغم اًمييلي ىمييي٤م :  اًمّيي٤مئل:

 اًمٕمباب سمٚمحٔم٦م  و سمٓمبوم٦م قملمهلل وإطم٤مدي٨م اًمتي ..

: اًمٖمبيق يتٕمٚميق وًميو سمخٞميوط اًم٘مٛميبهلل و ٟمي٤م  ىميو : ىميد هيدييههلل يلا يمام ي٘م٤م  اًمِمٞم :



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

735 

وًمٙمن ٟمحن دائاًم ٟم٘مو  إلظمواٟمٜم٤م اًم٤ّمئٚملم عمي٤م يّي٠مًموا ؾمي١ما  ويْميٛمٜموا اًمّي١ما  ييلا 

البك )ىمد( وم٠مٟم٤م  ىمو : ىمد هيديههلل وًمٙمن يلع ىمد شم٘م٤مسمل سم٘مد  ظمبىهلل وىميد ٓ هيدييههلل 

ب ُمثي٤م  سم٤مًمٜمٕم٤مُمي٦م اًمتيي ومٜمحن ٟمبيد اًمواىم هلل ٓ ٟمبيد  ن ٟمتٕم٤مُمى قمن يلا اًمواىم هلل ويِ

ي٘مييي٤م  ومٞمٝمييي٤م:  محيييق ُمييين ٟمٕم٤مُمييي٦مهلل عمييي٤مذا ٕهنييي٤م شميييبى اًمٕميييدو اًمّميييٞم٤مد ومتيييدظمل ر ؾميييٝم٤م ذم 

اًمبُمل ومال شمبى اًمّمٞم٤مدهلل ومٛمن مح٤مىمتٝمي٤م شم٘ميو : ُمي٤م داهل ييي ٓشميبى اًمّميٞم٤مد وم٤مًمّميٞم٤مد ٓ 

يباييي٤مهلل ُميي   ٟمييه اًمٜمٕم٤مُميي٦م يمييام يييو ُمٕمٚمييوهل ُميي٤م ؿميي٤مء ام ُميين  قمٔمييم اًمٓمٞمييور يم٤مسٛمييلهلل وم٘مييد 

هلل ييييل يّيييتٓمٞم   ن ي٘ميييو  ُمّيييٚمم ذم ؿميييخذ ُمييي٤م َييي٤م   ٟميييه ٓ هييييديهلل وىميييد ٓ هييييدي

يٛمٙمن  ن هيتدي  ٓ يٛمٙمنهلل ًمٙمين اًمٕمٙميه  يْمي٤ًم:  ًميٞمه ي٘ميو :  ٙمين  ٓ هيتيديهلل 

اًمتييي شمييدور سمييلم  ت ذًا: ٟمحيين  يي٥م  ن ٟمٜمٔمييب  مم اًمواىميي  ٓ ٟمٕميي٤مًم٩م اًمواىميي  سميي٤مٓطمتامٓ

ذم ىمد وىميدهلل يٕمٜميي: ىميد هيتيدي وىميد ٓ هيتيديهلل ويميام ي٘ميو  اعمثيل اًمٕمي٤مُمي: قمّميٗمور 

اًمٞمد وٓ قمنمة قمغم اًمِمجبةهلل وسمخ٤مص٦م وُم٤م  ذت  ٟم٧م  مم  وم٤مقمٞمل صداهلهلل ويٙمٗمي 

 ٟمييه ٓ ييي ا  يتْٜمييى رئ٤مؾميي٦م طميي ب اًمْٕميي٨م آؿمييؽمايمي اًمييلي يييو ًمييٞمه ُميين اإلؾمييالهل ذم 

ؾمْٞملهلل  ًمٞمه ييلا شمٕم٤مُمٞمي٤ًم يم٤مًمٜمٕم٤مُمي٦م قمين طم سميه وقمين اٟمحباوميه قمين اإلؾميالهل وقميام ومٕميل 

ىمد هيديه امهلل ٟمٕمم ىمد هيدييه ام وىميد  سم٤معمّٚمٛملم ىمدياًم وطمديث٤ًمهلل صمم سمٕمد ذًمك ٟم٘مو :

ٓ هيديييييههلل ومٙمٞمييييف ٟمتٕم٤مُمييييل ُمٕمييييه يييييل ٟمتٕم٤مُمييييل قمييييغم واىمٕمييييه  هل قمييييغم اًمواىميييي  اًمٖمٞمْييييي 

اعمجٝمو  اًملي ٓ ٟمّتٓمٞم   ن ٟم٘مو  ؾمٞمٙمون طمّٜم٤ًم  و  ٟمه ؾميٞم داد ؾميوءًا قميغم ؾميوءهلل 

طمّْٜم٤م يلا اًمواىمي  اًمزيء اًميلي ؿمي٤ميدع اعمّيٚمٛمون ىميدياًم ُمٜميل  ن صي٤مر رئٞمّي٤ًم  يلع 

 هلل و ظمػمًا طمٞمٜمام اقمتدى قمغم ضم٤مرع اًمٙموي٧م.اًمدوًم٦م

ًميييلًمك ييييلع ُمييين اًمّْيييي٤مـم٦م واًمٖمٗمٚمييي٦م ذم ُمٙمييي٤من  ن ٟمييييدع إُميييب اًمواىمييي  ٓ ٟمٕم٤مسييييههلل 
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وٟمْميييي  آطمييييتامٓت  ٟمييييه ىمييييد هيديييييه ام قميييي  وضمييييلهلل وىمييييد ٓ هيديييييههلل ومٙمٞمييييف يٙمييييون 

 اًمتٍمك ُمٕمه  

٤مِدىِملمَ ﴿صمم يٜم٤م  ةي٦م شم٘مو :  ل ٟمٙمون ُم  يلا  ُمبهلل ي [119]التوب :﴾َويُموُٟموا َُمَ  اًمّمَّ

اًمٙم٤مومبينهلل يل ٟمٙمون ُم  اًمٗم٤مؾم٘ملم  ٓهلل رسمٜم٤م ي٘ميو : يموٟميوا ُمي  اعمي١مُمٜملم اًمّمي٤مدىملمهلل 

ُمييي٤م ىمٞميييل ذم صيييداهل ي٘مييي٤م  ُمييي٤م ىمٚمتيييه  ٟمييي٤م أن: ييييل ٟمٙميييون ُمييي  اًمٙمييي٤مومبين  يييي٤م  ظميييير ىميييد 

ن رسمٜميي٤م ىميد هيييدي صييداُم٤ًم وسمييلم ُميين  هييدهيمهلل صيي هلل و ٟميي٤م ٓ  ومييبب  سميدًا سمييلم ُميين ي٘مييو  

ومٞميييه وميييبب سمٞميييٜمٝمامهلل ييييل  ٙمييين ُمّيييٚمم ي٘ميييو : ٓ  ي٘ميييو : ىميييد هييييدي ظمّميييٛمه سموؿمييي٤ًمهلل ُمييي٤م

يٛمٙمن  ن هيدي ام سموؿم٤ًم  ٓ يٛمٙمنهلل و ٟم٤م ُم  ي١مٓءهلل ٓ يٛمٙمن  ن ي٘مي٤م : ٓ هييديهلل 

ُميي٤م اًمييلي يييدريٜم٤مهلل يييلا همٞميي٥مهلل ًمييو ٟمٔمييب اًمٜميي٤مفمب  مم شميي٤مري  سمٕميي  اًمّمييح٤مسم٦م اًمٙمْيي٤مر وُميي٤م 

يمييي٤مٟموا قمٚمٞميييه ىمْيييل  ؾميييالُمٝمم ُمييين اًمٕميييداء اًمِميييديد ًمنؾميييالهل وٟمْيييي اإلؾميييالهلهلل يمٕمٛميييب سمييين 

ا ٓميي٤مب ًمييو ٟمٔمييب  ًمٞمييه يوُمئييٍل ويييو  يي٤مرب رؾمييو  ام واعميي١مُمٜملم سمبؾمييو  ام  ؿمييد 

اعمح٤مرسم٦م طمتى  ىم٤مرسمه  ٤مر مهلل يل يدور ذم ظمٚميد اًمٜمي٤مفمب يوُمئيٍل  ن ييلا  ٙمين  ن 

هيتديهلل ُمي٤م ييدورهلل وًمٙمين ًميو ؾميئل يٛمٙمين  ن ييلا هيتيدي  ُمي٤م ٟمّيتٓمٞم  ٟم٘ميو :  ٓ  ٟميه 

طم٘مٞم٘م٦م ويو عم٤م هيتدي سمٕمدهلل وم٠مٟم٤م  يٛمٙمن  ن هيتديهلل ًمٙمن يٛمٙمن  ٓ هيتدي ٓ شمّمْ 

 ىمو : يلا ُمثل يلا م٤مُم٤ًم يٛمٙمن رسمٜم٤م هيدي صداُم٤ًمهلل ويٛمٙمن رسمٜمي٤م هييدي سموؿمي٤ًم قميدو 

صييداهلهلل ًمٙميين يمٞمييف ٟمٕم٤مُمييل يييلين اًمييبضمٚملم قمييغم  ؾميي٤مس  ٟمييه يٛمٙميين  ن هيييدهيامهلل  هل 

 ٟمٜمٔمب  مم واىمٕمٝمام 

ٓ   ٟم٤م  ىميو : اًميلين ي٘موًميون ذم صيداهل يٛمٙمين يي١مٓء  ُمي٤م  هنيم ُمٝم٤مسمٞميل  و دضمي٤مًملم

صم٤مًميي٨م  ييام  سمييدًاهلل و ٓ ُميي٤م اًمٗمييبب سمييلم  ٟمّيي٤من ي٘مييو : سمييوش ييي٤م  ظمييي يييلا قمييدو اإلؾمييالهل 
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واعمّيييييييٚمٛملم واًميييييييلي يّييييييي٤مقمد اًمٞمٝميييييييود  ٙمييييييين ام هيدييييييييه ويّميييييييػم ىميييييييوة ًمنؾميييييييالهل 

عمّٚمٛملمهلل يمل رء وُم٤م ذًمك قمغم ام سمٕم ي هلل ًمٙمن عم٤مذا ٟمٕمٞم  ا ٞم٤م   عم٤مذا ٓ او

ع سميييوش ُموىميييف قميييداء  هل ُمييييودة ٟمٕمييي٤مًم٩م ييييلا اًمواىمييي هلل ُمييي٤م ييييو ُموىمييييف اعمّيييٚمٛملم دمييي٤م

 وصداىم٦م 

اٟمٔميييبوا أن اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م واًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م شميييبى اًمٕمجييي٥م اًمٕمجييي٤مبر 

ومٝميي١مٓء ٟميي٤مس ي٘موًمييون يمييام ٟم٘مٚميي٧مهلل صييداهل وىمييف  ُميي٤مهل سمييوش ويييلا ُموىمييف  يي٥م  ن 

 ييؽمهلهلل عميي٤مذا  ٕٟمييه سمييوش قمييدو اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل ىميي٤مسمٚمٝمم سمٙمٚمٛمتييلم: يٛمٙميين ام 

 شمٓمٚم  اًمٜمتٞمج٦م..  صٗمب قمغم اًمِمام  يمام ي٘موًمون. هيديههلل اعب يلا  لا ُم٤مذا

 ذًا:  قمييود  مم ُميي٤م ىمٚميي٧م ةٟمٗميي٤ًم: ٟمحيين قمبومٜميي٤م ُميين صييداهل ُميي٤م قمبومٜميي٤م ُميين سمييوشهلل صييداهل 

 ٙمم سمالد  ؾمالُمٞم٦م قمبسمٞم٦مهلل ًمٙمن ُم٤م طمٙمٛمٝم٤م سم٤مإلؾمالهل  مم يلع اًمٚمحٔم٦مهلل وم٢مذا ـمبىمٜمي٤م 

 آطميتام  ومٝمييلا آطمييتام  يمييلا  آطمييتام هلل سمييوش قمييدو اإلؾمييالهل رىمييم واطمييد اًمٞمييوهلهلل

ومٝمييو َييد اعمّييٚمٛملم ذم يمييل سمييالد اإلؾمييالهلهلل ودمٚميي٧م يييلع اًمْمييدي٦م  ييلع اًمٚمٕمْيي٦م اًمتييي 

ىميي٤مهل  يي٤مهلل و وىميي  ا ييالك سمييلم اعمّييٚمٛملم دوًٓ و ومييبادًا يمييام شمييبونهلل اعمّيي٠مًم٦م شمّمييْ  

حمٚموًم٦م قمٜمد ي١مٓء اعمٝم٤مسمٞمل  و اًميدضم٤مًملمهلل سميوش  ٙمين  ن يّميػم طمْٞمي٥م اإلؾميالهلهلل 

ن  ن ي٘مييييودوا اعمّييييٚمٛملم  مم  ٙميييين.. يٙمييييلا شمٕميييي٤مًم٩م اًم٘مْميييي٤مي٤مهلل وُميييين اًمييييلين يبيييييدو

 اًمٜمٍم:

رشساا عرشمساا عرشق اان إرشاااتحم  

 

 

 

رشقترشا لترش اترشسا عرش اا  رشت  اإ 

 ذًا: ٓ  ييييوز  ن ٟمٖميييي  اًمٜمٔمييييب قميييين اًمواىميييي  اعميييي١مش ذم اطمييييتام   ن يييييلا اًمواىميييي   

اعميي١مش يتٖمييػمهللو ٓ اشمبيمييوا يمييل رء قمييغم ُميي٤م يييو قمٚمٞمييههلل ىموًمييوا قميين طمٙميي٤مهل اعمّييٚمٛملم 
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ؾميالهل ذم ذوات  ٟمٗمّيٝمم ٓ اإلُميٜمٝمم ٓ يٓمْ٘ميون يمٚمٝممهلل قمن اعمّٚمٛملم  ومباد يمل وميبد 

شمٕمٛمٚمييوا ؿمييٞمئ٤ًمهلل ٓ شمييدقموا  مم اإلؾمييالهل ٕن يمييل ييي١مٓء اًمييلين شمييدقمويم  مم اإلؾمييالهل 

وشم٠مُمبوهنم سمتٓمْٞمق اإلؾمالهل ىمد يٓمْ٘مون اإلؾمالهل وطمٓموا رضمل قمغم رضميلهلل واٟمتٝمي٧م 

اًم٘مْمٞم٦مهلل ييلع ُمٝم ًمي٦م ُمي٤م سمٕميدي٤م ُمٝم ًمي٦مهلل  فمين ُمي٤م سم٘ميى وميٞمام ـمبطمي٧م ُمين اًمٙميالهل ؾمي١ما  

 حتددع وٓ شمٕموُمه يمام ومٕمٚم٧م  وٓهلًل ومٞمه رء صم٤مين  ةظمب

 ( 00:  00: 50/   459) اهلدى والنور / 

 ( 00:  20: 55/   459) اهلدى والنور / 

طمّمل ذم اًمٙمويي٧م ٍىمي٤مت وهني٥مهلل وسمٕمي  اسيػمان اعمّيٚمٛملم شمٙميون  اًم٤ّمئل:

ذم اًمِميي٤مرع وضميي٤مر  يٌييب  ُم٤مُمييكهلل ومٞمييه سمٕميي  ـمٚمْيي٦م اًمٕمٚمييم  ضميي٤مزوا ىمييتٚمٝممهلل  ذا  دى 

ُميييب  ٟميييك شم٘ميييتٚمٝممهلل يييي١مٓء اًميييلين يٌيييىمون طمتيييى ًميييو يمييي٤من ىمبيْيييكهلل وميييام ر ييييك ذم إ

 اًمٗمتوى يلع 

 سمٕم  ـمٚم٦ْم اًمٕمٚمم  ومتوا سم٘متل ُمن  اًمِمٞم :

 اًملي يٌب.  اًم٤ّمئل:

 اًملي يٌب  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 وًمو يم٤من ُمّٚماًم  اًمِمٞم :

 ًمو يم٤من ُمّٚماًم. اًم٤ّمئل:
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ن  يييين  ظميييلوا ييييلع يييي١مٓء ُمّيييٚمٛملم ييييو اًميييكم سميييدع خيٗميييٞمٝمم صيييداهلهلل ُمييي اًمِميييٞم :

اًمٗمتوىهلل يل اًم٤ّمرب يّتحق اًم٘متل ذم اإلؾميالهل  ٓهلل يّيتحق ىمٓمي  اًمٞميدهلل ييلا  وٓهلًل 

صم٤مٟمٞميييي٤ًم: يييييل يمييييل ومييييبد ُميييين  ومييييباد اعمّييييٚمٛملم ًمييييه الييييق ذم شمٜمٗمٞمييييل الييييدود اًمنمييييقمٞم٦م  

اسيواب: ٓهلل ومٙمٞميف صي٤مر ييلا ـم٤مًمي٥م قمٚميمهلل ييلا ُمي٤م ؿميم رائحي٦م اًمٕمٚميمهلل وييلا اًمٜمييوع 

عمّميٞم٦ْم اًمتيي  عمي٧م اًمٙمويي٧م ُمْي٤مذة صميم ٍت ُمن اًمٓمالب ُمن  ؾم٤ْمب وىموع ييلع ا

قمييدواي٤م  مم سمييالد  ظمييبى وم٤مطمتٚميي٧م سمييالد اًمّييٕمودي٦م سم٤مُٕمبيٙميي٤من سمّيي٥ْم  ٟميي٤م  ىمييو  ومٞمييه 

أن ٕو  ُمييبةهلل ُميي٤م ىمٚمتييه ؾميي٤مسم٘م٤ًم: سمّيي٥ْم اًمٙمييويتٞملمهلل اٟمتْييهرر اطمتٚميي٧م اًمييْالد اًمّييٕمودي٦م 

 سم٥ّْم اًمٙمويتٞملمهلل يمٞمف ذًمك 

ومبسمٜميي٤م ُميي٤م يميي٤من ؾمييٚمال قمٚمييٞمٝمم  اًمٙميويتٞملم ًمييوٓ  هنييم ـمٖمييوا وسمٖمييوا طمٙميي٤مُمٝمم وقميي٤مُمتٝمم

صييداُمٝممهلل صمييم عميي٤م رسمٜميي٤م ؾمييٚمال قمٚمييٞمٝمم صييداُمٝمم ؾمييٚمال اًمٙمٗميي٤مر إوروسمٞمييلم إُمبيٙميي٤من 

وهمييييػميم قمييييغم اًمييييْالد اًمّييييٕمودي٦مهلل ُميييين اًمّيييي٥ْم  اًمٙموييييي٧مهلل ٕٟمييييه ُميييي٤م اقمتييييدي قمييييغم 

هٍل ًمِْٚمَٕمِْٞمدِ ﴿اًمٙموي٧م سمٔمٚمم ُمن ام  َك سمَِٔمالَّ  هلل  سمدًا.[46]فصلت:﴾َوَُم٤م َرسما

 اإلؾمالهل اًمتي شمّم٤مب سمٛمّم٤مئ٥م. وؾم٠مىمو : قمغم يلا يمل سمالد

 سمام يم٧ّْم  يدهيم. اًم٤ّمئل:

 سمييدًا ُميي٤م ومٞمييه  ؿمييٙم٤م   ـمالىميي٤ًمهلل وٟمحيين ٟمخِمييى ُمثييل ُميي٤م ي٘مييو  اعمثييل اًمٕميي٤مُمي  اًمِمييٞم :

قمٜميدٟم٤م ُمي٤م  دري يييو قمٜميديمم  هل ٓ:  ذا طمٚمييق ضمي٤مر  سمييل  ٟمي٧م. يييلا قمٜميديمم  اعم٘مّمييود 

 ٟمحييين ٟمخِميييى  ن سم٘مٞمييي٦م ُمييين سميييالد اإلؾميييالهل يّميييٞمْٝم٤م ُمييي٤م  صييي٤مب اًمٙمويييي٧مهلل وُمييي٤م  صييي٤مب

ومٚمّيييٓملم ُمييين ىمْيييل وؾميييوري٤م ُمييين سمٕميييد وُمٍمييي و.. ًمييي هلل ييييلع يمٚمٝمييي٤م ُمّمييي٤مئ٥م  ييي٥م  ن 
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شمٙمون ٟملرًا شمٜمْيه اعمّيٚمٛملم  مم  ن يٕميودوا  مم ر يمهلل و ٓ ومّيٜم٦م ام وًمين دميد ًمّيٜم٦م 

ام شمْييديالًهلل وم٘مّمييدي  ن ىموًمييك: سمٕميي  ـمييالب اًمٕمٚمييم  ومتييواهلل يييلا ُميين عٚميي٦م ُمّميي٤مئ٥م 

ُمين  يٕميبك ؿميٞمئ٤ًم ُمين اًمٗم٘ميه ؿميٞمئ٤مً  يٙم٤مد سمٕم   ظمواٟمٜم٤م اًمٓمالباعمّٚمٛملم اًمٞموهلهلل  ٟمه ٓ 

ي٘مييو : ييي٤م  رض اؿمييتدي ُميي٤م  طمييد الييدي٨م  ٓ رُمييى ر ؾمييه  مم اًمّييامءهلل وًمّيي٤من طميي٤م  

ديهلل ويو ضم٤ميل ٓ ي ا  ذم اًمبىمباب ذم اًمْمحْم٤مح ُمين اًمٕمٚميمهلل وُمي  ذًميك قمٚمٞمك ىم

يييو يتّمييدر اعمجيي٤مًمه ويٗمتييي و ييبهل ُميي٤م  طمييل امهلل و ٚمييل ُميي٤م طمييبهل امهلل ويييلا يييو 

  ن اًم٤ّمرب ي٘متل. اعمث٤م  أن سملم  يديٙمم

ال٤ميمم اعمّيٚمم قمٛميب سمين ا ٓمي٤مب ٓ  يوز ًميه  ن ي٘متيل ُمّيٚماًم سمٖميػم طميقهلل و ٟميام 

ُمييي٤م  يييوز رعيييه  ذا يمييي٤من هميييػم حمّمييين هميييػم  هلل  ن زٟميييى ن ٍب شم٘مٓمييي  ييييدع ًميييٞمه  ٓ

ًمٜمٝم٤مرهلل ًمٙمن اسٝمل يٗمٕمل ُمت وج ويٙملاهلل وم٤مٕطمٙم٤مهل اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مًمِمٛمه ذم راسمٕم٦م ا

 .ام يٗمٕمل اًمٙمٗمب سم٠ميٚمه  يْم٤مً سم٠ميٚمه ُمثٚم

 ( 00:  34: 32/   459) اهلدى والنور / 

ُمييي٤م ييييي ٟمّميييٞمحتك ًمٙميييل ُمّيييٚمم ذم ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م خييييوض ذم اًمٙميييالهل  هل  اًمّييي١ما :

 يّمٛم٧م يٕمٜمي: ٟمّمٞمح٦م ُمٜمك  ن ؿم٤مء ام 

ؾمييييْ٘م٧م يييييلع اًمٜمّمييييٞمح٦م  يْميييي٤ًم طمٞمييييٜمام ضمٚمّييييٜم٤م  و  سٞمئٜميييي٤م يٜميييي٤مهلل وسمحثٜميييي٤م  اًمِمييييٞم :

شمٕمبومييون  شالس سمٞمييوشمٙمميموٟمييوا  طميي»ـمييويالًهلل وم٘مٚمٜميي٤م: ىميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّييالهل ذم زُميين اًمٗمييتن: 

ُميي٤م ُمٕمٜمييى إطمييالس  إطمييالس  شيموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙمم»ًمٖمييتٙمم اًمتييي ٟمّييٞمتٛموي٤م: 

ع  طمٚمههلل والٚمه يو اًم٤ّْمط اًملي شموؾم  وايؽمى ُمين يمثيبة آؾميتٕمام هلل ومٝميو 

يمٜم٤مي٦م: اًم ُموا اًمّْيٓم٦م اًمتيي  ٟميتم دمٚمّيون قمٚمٞمٝمي٤م دائياًم و سميدًاهلل وٓ ختبضميوا ٓ ًم٘متي٤م  
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ن ُميين عٚميي٦م اًمٙميالهل اًمييلي ضمييبى ىمْيل صييالة اًمٕمِميي٤مء وٓ ليبب وٓ  ىمييو  ضمٝمي٤مدا ٕ

 ٟمه ؾم٠م  ؾم٤مئل: يل ٟمج٤ميد  ىمٚمٜم٤م: اًمٞموهل ٓ ضمٝم٤مدهلل ُم٤م ومٞميه رايي٦م رومٕمي٧م ًمٚمجٝمي٤مد  ٓ ذم 

 ومٖم٤مٟمّييت٤منهلل و ومٖم٤مٟمّييت٤من ُميي  إؾمييف وىمٗميي٧م يييلع اًمباييي٦م ُميي٤م شم٘مييدُم٧م ٕؾميي٤ْمب سمٕمْمييٝم٤م 

ن ُمٕمٚموُم٦م وسمٕمْمٝم٤م سٝموًم٦مهلل وام قمٚميٞمم سميام ذم اًمّميدورهلل ًمٙمين  ذا ييوضمم اعمّيٚمٛمو

ذم قم٘مب داريم يمي٤من اًمّي١ما  ُمين اًمٞمٝميود ُميثالً ومٕميغم يميل ُمين يّيتٓمٞم   ن ي٘م٤مشميل ومٕمٚمٞميه 

 ن ي٘م٤مشمييل اًمٞمٝمييودهلل  ُميي٤م اسٝميي٤مد ضمٝميي٤مد سمييدون دوًميي٦م ُميي٤م يٙمييونهلل سمييدون ظمالوميي٦م راؿمييدة ُميي٤م 

ن سمٕمْميٝمم ُمي  ويٙمونهلل ًمٙمن اًميدوم٤مع  ُميب ٓسميد ُمٜميههلل  ُمي٤م  ذا ضمي٤مء اًميدور شم٘م٤مشميل اعمّيٚمٛم

يموٟميييوا  طميييالس »اليييدي٨م اًمّييي٤مسمق: سمٕمييي  وًميييٞمه حتييي٧م رايييي٦م  ؾميييالُمٞم٦م ومٝمٜمييي٤م يييي٠ميت 

هلل ىمٚمٜم٤م ُمن عٚم٦م ُمي٤م ىمٚمٜمي٤م ذم اسٚمّي٦م اعمِمي٤مر  ًمٞمٝمي٤م ةٟمٗمي٤ًم وذم ضمٚمّي٤مت قمدييدة شسمٞموشمٙمم

و ذـم٦م ُمّجٚم٦م: يمٜم٤م ٟمتٛمٜمى يوهل اقمتدى صداهل قمغم اًمٙموي٧م  ٟمه شمٙمون اًمدوًم٦م اًمتي 

شم٘مييف سمٕم٘مٞمييدهت٤م وذيٕمتٝميي٤م وىموهتيي٤م  ُميي٤مهل سمٖمييي صييداهل قمييغم اًمٙموييي٧م يييي اًمّييٕمودي٦مهلل 

ب اًمبضميي٤مءهلل وـميي٤مح إُمييلا ٕن اًمّييٕمودي٦م ُميي٤م شمٗمٙمييب يوُميي٤ًم ُميي٤م  ن ًمٙميين ُميي  إؾمييف ظميي٤م

دم٤ميييييد ذم ؾمييييْٞمل امهلل عميييي٤مذا  ٕٟمٙمييييم شمٕمٚمٛمييييون  ن اًمّييييٕمودي٦م اًمٞمييييوهل ُميييين اًمٜمييييواطمي 

اًمدٟمٞمويييي٦م آىمتّمييي٤مدي٦م وآضمتامقمٞمييي٦م واًمٓمْٞمييي٦م .. وُمييي٤م  دري ُمييي٤م  يييي  ي٘موًميييوا يمٚميييامت 

ع ُمين سميلم قمٍمي٦م اًمٞميوهل يمثيػمة ٓ  طمٗمٔمٝمي٤م  صيْح٧م ُمثي٤مًٓ  تيلى ذم اًمٕمٍمي الي٤م

اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦مهلل ًمٙمييين ُمييي٤م ومٙميييبت يوُمييي٤ًم ُمييي٤م  سميييدًا  ن ميييبن اًمِميييٕم٥م وهتٞمئيييه عمثيييل ييييلا 

اًمّمييدُم٦م اًمتييي صييدُم٧م ُميين صييداهلا ٕهنيي٤م اؾمييتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل و ي يمٗميي٤مر   ًمييد  قمييداء 

ود  وًٓ اًمؼميٓميييي٤مٟمٞملم وصم٤مٟمٞميييي٤ًم إُمبيٙميييي٤من ٞمٝميييياإلؾمييييالهل واعمّييييٚمٛملمهلل واًمييييلين ُمٙمٜمييييوا ًمٚم

ا: َد اًمْٕمي٨مهلل و ًمٗمي٧م رؾمي٤مئل ُمي  إؾميف ُمين ي١مٓء اؾمتٕم٤مٟم٧م  مهلل َد ُمن  ىم٤مًمو
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سمٕمييي  اًمّيييٕموديلم ذم دميييوي  آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمييي٤مومبين َيييد اعمٚمحيييدينهلل واعمٚمحيييدين 

صيي٤مروا ذم قم٘مييب داريييم ُميين ٟمٗمييه اًمٜمييوع واًمْْميي٤مقم٦م اًمتييي يميي٤مٟموا يبيييدون  ن ي٘م٤مشمٚموييي٤م 

سم٤مُٕمبيٙم٤منهلل وم٤مًمْٕم٨م اًمّوري واًمْٕم٨م اًمٕمباىمي واطميدهلل اًمٙمٗميب ُمٚمي٦م واطميدةهلل وم٤مًمْٕمي٨م 

ذم اًمّٕمودي٦مهلل ُمي٤م اًمٗميبب  ومٞميه وميبب  ٟميتم ُمي٤م شمٕمبوميوعهلل سميغم شمٕمبوميوع ُمثيل اًمّوري ص٤مر 

 طمٙم٤ميتي.

اًمْٕم٨م اًمّوري ُمبيض قمٜمه ُمين إُمبيٙمي٤من وإُمبيٙمي٤من  ُميب ومي٠مـمٞم  وٟمٗميلهلل صي٤مر 

اًمْٕميي٨م اًمّييوري وؾمييال اًمّييٕمودي٦مهلل وًمييو  ن إُمبيٙميي٤من  ُمييب سمحْمييور اًمْٕميي٨م اًمٕمباىمييي 

ٟمي٤م قمْٞميدًا ًمٚمٙمٗمي٤مر ُمين ذم اًمّٕمودي٦م  يْم٤ًم يمي٤من إُميب يميلًمكهلل ُمي  إؾميف اًمِميديد س

 وسهلل ودود ا ل ُمٜمه ومٞمه. وام اعمّتٕم٤من.ؤاًمبئٞمه  مم اعمب

واًمٕمالج: يو  ن ٟمٕمود  مم ام قم  وضمل  ومبادًا صمم شمّمػم اسامقمي٤مت وشمتٙميون ُمين 

ٞمُْٙمْم ﴿ ومييبادهلل وذيمبٟميي٤م  يْميي٤ًم ىمْييل صييالة اًمٕمِميي٤مء ىموًمييه شمٕميي٤ممم:  ِليَن ةَُمٜمُييوا قَمَٚميي يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ا  ُِ ُٙمْم ٓ َي َّ لَّ  َِذا اْيتََدْيُتمْ َ ٟمُٗم ََ  و  ُم٤م وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦م اشمّمل  [135]الممئ: :﴾يُمْم َُمْن 

ش سمٕمييييي  اإلظميييييوان ُمييييين اًمٙمويييييي٧م  ٟميييييه أن ي١مًميييييف ضمْٝمييييي٦م ُم٘م٤موُمييييي٦م ًمٚمٕميييييباىمٞملم ذم 

اًمٙموي٧مهلل ىمٚم٧م  م:  ي٤ميممهلل ظمٚمٞمٜم٤م ٟمداوم  قمن  رَٜم٤م وسمالدٟمي٤م و ُمواًمٜمي٤م ...  ًمي هلل ىمٚمي٧م 

ٞم  اًمٕمباىمييي اًمييلي شمييبيمٙمم وضمٝميي٤ًم ًموضمييه  يم: ٓ شمّييتٓمٞمٕمون  ن شمٗمٕمٚمييوا ؿمييٞمئ٤ًم ُميي  اسي

اسييٞم  اًمّييوري واسييٞم  اًمّييٕمودي واسييٞم  اعمٍميييهلل وميي٠مٟمتم ُميي٤مذا شمٗمٕمٚمييون ُميي  

اسٞم  اًمٕمباىميهلل هتٚمٙميون  ٟمٗمّيٙمم سميدون ُم٘م٤مسميلهلل يميام ييو اًمواىمي  أن ذم ومٚمّيٓملم 

م٤مُم٤ًمهلل اًمتيي يّيٛموي٤م آٟمتٗم٤مَي٦مهلل اًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦م ٟمٗمّيٝم٤م هتٚميك اًمٗمٚمّيٓمٞمٜمٞملم سمي٤مًمٙمالهل 

 ييييم وشمبوميييي  ُميييين ؿميييي٠مهنم وسمٓمييييوٓت و ـمٗميييي٤م  الجيييي٤مرة وُميييي٤م  دري اًمٗميييي٤مرغهلل مجييييد 
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يمٚمييييامت ُمٕمّييييوًم٦م ضمييييدًاهلل ويمييييل يييييوهل يٛمييييوت ُمييييٜمٝمم سم٤مًمٕمنمييييات  ن ش ٟم٘مييييل سم٤معمئيييي٤متهلل 

و ظمػمًا اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م شمتٗمبج وشمٕمٞمٜمٝمم سم٤مًمٙمالهل وم٘مالهلل  ُم٤م رص٤مص٦م واطمدة ُم٤م مديمهلل 

اًمييلين  يٙمييلا اًمِمييٕموب اًمٞمييوهل هم٤مومٚميي٦م م٤مُميي٤ًمهلل ومييامذا يّييتٓمٞم   ن يٗمٕمييل ييي١مٓء اًمِميي٤ْمب

 رادوا  ن يتٙمتٚمييييييوا عم٘م٤مسمٚميييييي٦م اسييييييٞم  اًمٕمباىمييييييي واسييييييٞم  اًمّييييييٕمودي يييييييبب ُمٜمييييييههلل 

واسٞموش إظمبى يبسم٧مهلل وُم  آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٙمل اسٞموش ُمي٤م ييو واىمي  ذم اسيٞم هلل 

طمتى اًمٞموهل ُم٤م وىمف  ي ضميٞم  دمي٤مع اسيٞم  اًمٕمباىمييهلل وم٤مًمِميٕم٥م اًمٙميويتي اعمّيٙملم 

 ؾمٞمٗمٕمٚمون ُم  اًمٕمباب.يلا ُم٤م قمٜمدع ؾمالح ُم٤م قمٜمدع قمت٤مد ُم٤م قمٜمدع اؾمتٕمداد ُم٤مذا 

 ٟم٤م ٟمّمحتٝمم م: ٓ شمٗمٕمٚموا ؿميٞمئ٤ًم يٙميلاهلل ُمي٤م  دري ومٕمٚميوا ُمي٤م ومٕمٚميواهلل  ُميبيم  مم ام 

شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤مممهلل ًمٙمٜميييي  ٟمّمييي  أن اعمّيييٚمٛملمهلل ٓ يورـميييوا  ٟمٗمّيييٝمم  ن ييييدظمٚموا ذم 

ٓ ي١مٓء وٓ ي١مٓء  ٤ميدون ذم ؾمْٞمل امهلل و ٟميام  هُمٕمبيم٦م ُم  ي١مٓء  و ي١مٓء ٕٟم

ُمّميييييي٤مًم  ؿمخّمييييييٞم٦مهلل و ن  ردٟميييييي٤م  ن ٟمٙمؼمييييييي٤م ىمٚمييييييٞمالً: ُمّميييييي٤مًم    ٤ميييييييدون ذم ؾمييييييْٞمل

طمٙموُمٞميييي٦مهلل ٟمٙمؼمييييي٤م ىمٚمييييٞمالً: ُمّميييي٤مًم  ؿمييييٕمْٞم٦مهلل اإلؾمييييالهل ًمييييٞمه ومٞمييييه  ٓ ُمّمييييٚمح٦م إُميييي٦م 

ن يم٤مٟميييي٧م اًمّييييٕمودي٦مهلل عميييي٤مذا ش  اعمّييييٚمٛم٦مهلل وًمييييلًمك ىمٚمٜميييي٤م اًمٞمييييوهل ىمْييييل صييييالة اًمٕمِميييي٤مء: 

ٕمن هلل عمي٤مذا ش شمّيتٞمي٦مشمّتٕمن ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اسٞم  اًمبود اًملي اطمتل اًميْالد إومٖم٤مٟم

سم٤مُٕمبيٙمييي٤من يوُمئيييٍل  ٕن ييييلع سميييالد ًمٞمّييي٧م ؾميييٕمودي٦مهلل  يٙميييلا اإلؾميييالهلهلل اإلؾميييالهل ٓ 

يٗمييييبب سمييييلم  رض و رض ُميييي٤م داهل  هنيييي٤م يمٚمٝميييي٤م سمييييالد  ؾمييييالُمٞم٦مهلل ًمٙميييين ٟمحيييين ٓ ٟمحٙمييييم 

سم٤مإلؾمالهل اًمٞموهل ُمٝمام شمٔم٤ميبٟمي٤مهلل وُمٝميام ىمٚمٜمي٤م: اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦مهلل  وميباد ٟمحين يمي٠مومباد ذم 

تيي٤مب واًمّييٜم٦مهلل ًمٙميين يييو ٓ يٕمٛمييل يمثييػم ُميين إطمٞميي٤من سمٕمْمييٜم٤م يٖميي  ٟمٗمّييههلل ي٘مييو : اًمٙم

سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦مهلل يميلًمك سمٕمي  اًميدو  شمٕمٚمين  هني٤م حتٙميم سم٤مًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦مهلل وًمٙمٜمٝمي٤م 
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ذم يمثييػم ُميين اسواٟميي٥م ٓ حتٙمييم سم٤مًمٙمتيي٤مب وٓ سم٤مًمّييٜم٦مهلل وٓ سمٛمييلي٥م ُميين اعمييلاي٥م 

اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ويييلا يييليمبين سميي٠من اًمييْٕم  اًمٞمييوهل ي٘موًمييون: سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل 

ام ُم٣م سمٕم  اًمٕمٚمامء ي٘موًميون  يلا اسيوازهلل قميغم اًميبهمم ُمين و ٟم٤م  ىمو : ىمد يم٤من ومٞم

 ن اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ىم٤م  ظمالك ذًمكهلل ىم٤م :  ٟم٤م ًمين ٟمّيتٕملم سمٛمنمي . ىمي٤م  سمٕمي  

اًمٕمٚمامء سمجواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل ًمٙمين وَيٕموا ذـمي٤ًم ُمٝمياًم ضميدًا ش يٚمت ُميه يي١مٓء 

٘ميو  سميه قمي٤مش ُمين قمٚميامء اًملين اؾمتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل ومٝميم ىمي٤مًموا ىميوٓهلًل وومٕمٚميوا ومٕميالً ُمي٤م ي

اعمّٚمٛملم ىم٤مـم٦ْمهلل ٕن اًمٕمٚمامء اٟم٘مّٛموا  مم ىمّٛملم ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مرهلل ُمٜمٝمم ُمن 

ي٘مو   ٟمه ٓ  وز قمٛمالً سم٤ملدي٨م اًم٤ّمسمقهلل وٟمحن ُم  يي١مٓء ٕن اليدي٨م  ذا صي  

ومٝمييييو ُمييييليْيهلل وُمييييٜمٝمم ُميييين ىميييي٤م :  ييييوز آؾمييييتٕم٤مٟم٦م وًمٙميييين سمنمييييط  ن شمٙمييييون اًمٖمٚمْيييي٦م 

٘مٞمدهلل  ن شمٙمون اًمٖمٚمْي٦م ًمٚمٛمّيٚمٛملمهلل  ي:  ذا اؾميتٕم٤من اسيٞم  ًمٚمٛمّٚمٛملمهلل اٟمٔمبوا يلا اًم

اعمّٚمم اًملي يِمٙمل ُمثالً قمنمة ةٓك سمٕمنمة ُمن اًمٙمٗمي٤مرهلل يي١مٓء ًميٞمه  يم صيوًم٦مهلل 

ًمٞمه  م دوًم٦مهلل ًمٞم٧ّم  م همٚم٦ْمهلل  ُم٤م  ذا اؾمتٕم٤من اسٞم  اعمّيٚمم اعم١مًميف ُمين  ًميف 

ييييو ضمٜمييدي سمامئييي٦م  ًميييف ضمٜميييدي يمييي٤مومبهلل ُمييين اًميييلي ي٘ميييو : ييييلا  يييوز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سميييههلل و

ؾمييٞمحتل إرض اعمّييٚمٛم٦م اًمتييي يبيييد  يٚمٝميي٤م  ن يييدومٕموا اًمنميي قمييٜمٝمم و ذا  ييم ضمٚمْييوا 

اًمنمييي يمٚميييه  مم وؾميييال سمالدييييمهلل وم٤مل٘مٞم٘مييي٦م  ن ييييلع ُمييين  يميييؼم ومتٜمييي٦م ٟمٕمبومٝمييي٤م ذم اًمتييي٤مري  

اإلؾمالُميهلل  ن دوًم٦م ُمّٚمٛم٦م شمّتٕملم سم٠ميمؼم دوًم٦م يم٤مومبة وًمٞمتٝم٤م دوًم٦م واطمدةهلل سمل ودو  

 اعمِمتٙمى و ًمٞمه اعمّمػم. ظمبى ُمن  قمٔمم دو  اًمدٟمٞم٤مهلل وم٢ممم ام 

 (00:  39: 18/   459) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلميرآخر  دلمض 

١مو  يمٚمٙميم راع ويمٚمٙميم ُمّي»ومٝمٜم٤م  يمام شمٕمٚمٛمون ُمين ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل:  اًمِمٞم :

١موًم٦مهلل و  قميين رقمٞمتييههلل واعمييب ة راقمٞميي٦م ويييي ُمّييقميين رقمٞمتييههلل وم٤مًمبضمييل راع ويييو ُمّيي١م

و  قميين اًمبقمٞميي٦م  ًميي هلل وم٤مليي٤ميمم ُمّيي١مش و  قميين رقمٞمتييه..واًمٕمْييد طمتييى يييو راقمييي وُمّيي١م

يمٚمٝميييي٤م ويييييو اليييي٤ميمم إقمييييغمهلل ومٛميييين اومتتيييي٤من اعمّييييٚمٛملم واٟمٍميييياومٝمم قميييين ٟمٍميييية رب 

ييي٤م ﴿اًمٕمييي٤معملم  هنيييم هيتٛميييون سمٖميييػميم ويٜمّيييون  ٟمٗمّيييٝممهلل ظميييالك ىموًميييه شمٕمييي٤ممم:  َ ٤م َ هيا َيييي

لَّ  َِذا اْيتَييَدْيُتمْ  يي ََ ْن  يُمْم َُميي يي ا ُِ ُٙمْم ٓ َي يي َّ ٞمُْٙمْم َ ٟمُٗم ِليَن ةَُمٜمُييوا قَمَٚميي يي ومٜمجييد  [135]الممئرر: :﴾اًمَّ

يمثيييػم ُمييين اًمِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم يمييي٠مومبادهلل وٟمجيييد يمثيييػمًا ُمييين اسامقمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م د  يييم 

الٙميي٤مهل  ن ييي١مٓء يمٗميي٤مر وٓ  ٙمٛمييون سمييام  ٟميي   امهلل وًمييو ٟمٔمييبت  ًمييٞمٝمم ًموضمييدهتم 

يم٤ملٙم٤مهلهلل ًمٙمن ؾمٚمٓم٦م ال٤ميمم سمال ؿميك  وؾمي  ودائيبة فمٝميور قميدهل طمٙمٛمي٦م سم٤مإلؾميالهل 

اد قمييغم  ٟمٗمّييٝمم وقمييغم  يٚمييٞمٝممهلل ًمٙميين ُميي  ذًمييك  يْميي٤ًم  وؾميي  ُميين طمٙمييم ييي١مٓء إومييب

 ي١مٓء ٓ يٓمْ٘مون اإلؾمالهل اًملي يٕمٚمٛموٟمههلل عم٤مذا  

يميام ي٘موًميونهلل  هل ذم ا وى ؾمواًمٖمٚم٦ْم إيواء قمٚم٧م ٟمٗموؾمٝممهلل ومٝمم  ذًا: ُم  الٙم٤م

و ٟم٤م  ريد  ن  ذيمب سمحدي٨م ٟم٘متيْه ُمٜميه اًمٕمٙميه اًميلي ٟمحين أن ذم صيددعهلل يميام  ٟميه 

 ُمٜمٝم٤م ذم يد اعمحّن وشم٘مل ىمٞمٛمتٝم٤م سم٥ّْم يمثيبة الّٜم٦م شمتْم٤مقمف سم٥ّْم ىمٚم٦م اعمتوومب

وًمٞمته قميغم ٟمٗمّيههلل ييلا ُمّي١م ُمّيٚمموشموومب الّيٜم٤مت قمٜميدعهلل يميلًمك  ٟمي٤م  ىميو :  ذا يمي٤من 
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وًمٞمته  ييون  ن قمٚمٞميه وقميغم زوضمتيههلل وييلا اًمثي٤مين ُمّي١م يون ُمن  ن يٙمون ُمّيئوًمٞمته 

وًمٞمته قمٚمٞمييه وقمييغم زوضمتييه و وٓدعهلل وواطمييد ًمييه مخّيي٦م وواطمييد ًمييه قمنميية ١مشمٙمييون ُمّيي

وًمٞم٦م ١موًمٞم٦مهلل وميي٢مذا ظمٗميي٧م اعمّيي١م هلل ومٚمٙمييام ىمٚميي٧م إؿمييخ٤مص يمٚمييام ظمٗميي٧م اعمّيي...  ًميي

وًمٞم٦م ذم اًمت٘مّمييييػم ومٞمٝميييي٤مهلل واًمٕمٙمييييه سميييي٤مًمٕمٙمه م٤مُميييي٤ًمهلل ُميييي٤م يييييو يييييلا ١مشمتْميييي٤مظمم اعمّيييي

 الدي٨م 

ؾمْق دريم ُم٤مئ٦م  ًمفهلل ىم٤مًموا: يمٞمف ي٤م رؾميو  امهلل ىمي٤م : ييلا »: ¢ي٘مو  اًمبؾمو  

ُمي٤م طميه  ش ًميف رضمل قمٜمدع دريم ومتّمدب سمههلل وذا  رضمل  ظمل ُمين قميبض ُم٤مًميه ُم٤مئي٦م

ُم  يمثيبة اًمٕميدد ُمي٤م طميه  يلع اًمٙمٛمٞمي٦م اًمتيي شمّميدب  ي٤مهلل  ُمي٤م ييلا إو  ُمي٤م قمٜميدع هميػم 

 اًمدريمهلل ومتّمدب سمه ومٝملا  ضمبع  يمثب ُمن ذا .

 ٟم٤م  ىمو  أن اًم٘مْمٞم٦م يٙميلا سمٓميبك ُم٘م٤مسميلهلل ٟمٚميوهل الٙمي٤مهل عمي٤مذا ٓ  ٙمٛميون سميام 

ٚميييوذ سمٜمييي٤م  ٟمييي   ام وٟمٜمّيييى  ٟمٗمّيييٜم٤م وٟمحييين ش ٟمحٙميييم قميييغم  ٟمٗمّيييٜم٤م وقميييغم سمٕمييي  ُمٜمييي٤م ي

 ؾمٝمل قمٚمٞمٜم٤م ُمن  ن ...  ٙمٛموا اًمْالد يمٚمٝم٤م قمغم اإلؾمالهلهلل ظمالص٦م اًم٘مو  يميام ضمي٤مء 

ذم الييدي٨م ويييو  يْميي٤ًم طمييدي٨م َييٕمٞمف اًمّييٜمد ًمٙميين يييو طمٙمٛميي٦م: يمييام شمٙموٟمييوا يييو  

قمٚميييٞمٙمم.  ن يمٜميييتم صييي٤مللم شم٘مٞمٛميييون ذيٕمييي٦م اإلؾميييالهل ذم ٟمٗموؾميييٙمم  ٙميييم رسمٜمييي٤م قمييي  

 ًمٕمٙمه م٤مُم٤ًم.وضمل قمٚمٞمٙمم ُمن ي٘مٞمم ذيٕم٦م ام قمٚمٞمٙممهلل واًمٕمٙمه سم٤م

 ذًا: اسيييواب واَييي هلل  ييي٥م  ن يٙميييون يٜمييي٤م  ع٤مقمييي٦م ضم٤مييييدوا ٟمٗموؾميييٝمم ذم ام 

طمييق ضمٝميي٤مدعهلل ودمٛمٕمييوا قمييغم يييلا إؾميي٤مس سمبييي٦م ُميين اًم ُميي٤منهلل واًمتيي٤مري  يٕمٞمييد ٟمٗمّييه 

يمام ومٕمل اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهلهلل صمم يّتٕمدون ًمٞمه ًمٚمٝمجوهل قمغم إقميداءهلل 

سميد  اًم٘متي٤م   ُمي٤م ¢ي  يٕمٞمد ٟمٗمّههلل اًمبؾمو  و ٟمام ًمبد اقمتداء إقمداءهلل يلا ُمٕمٜمى اًمت٤مر
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ه قمٚمٞمييييه اًمّيييالهلهلل وُمييي٤م ىمييي٤مشمٚمٝمم  ٓ سمٕميييد  ن اؾمييييتٕمد تيييوا ُم٘م٤مشمٚمُمييي  اًمٙمٗمييي٤مرهلل ًمٙميييٜمٝمم سميييدؤ

ًَمَ٘مييْد ﴿عمجيي٤م تٝممهلل ويٙمييلا يٜمْٖمييي قمييغم اعمّييٚمٛملم  ٓ يٜمّييوا  ن ىمييو  رب اًمٕميي٤معملم: 

ٜم٦ٌَم عمَِْن يَم٤مَن َيْبضُمو ا َّ ظِميبَ يَم٤مَن ًَمُٙمْم ذِم َرؾُموِ  امَِّ  ؾُْمَوٌة طَم  ن ييلا  [21]األحزاب:﴾ مََّ َواًْمٞمَْوهَل ٔا

ُمْد  قم٤مهل يِمٛمل يمل شمٍموم٤مت اعمّيٚمٛملم ع٤مقمي٤مت ووطميداٟم٤ًمهلل طمٙم٤مُمي٤ًم وحمٙميوُملمهلل 

اعمٝمم ومٝمٙملا اًمت٤مري  يٜمْٖمي  ن يٕمٞمد ٟمٗمّههلل ٟمحن ٓ يٜمْٖمي  ن ٟمٗمٙمب أن سمي٠من هني٤مضمم 

ومييٞمام  ذا اقمتييدَي اًمييْالد اًمٙميي٤مومبة اعمحٞمٓميي٦م سمٜميي٤م ىمبيْيي٤ًم  و سمٕمٞمييدًاهلل و ٟمييام يٜمْٖمييي  ن ٟمٗمٙمييب 

قمٚمٞمٜم٤م يل ٟمحن يٞم٠مٟم٤م  ٟمٗمّٜم٤م عم٘م٤مسمٚم٦م آقمتداء سم٤معمثل وردع قمغم   قم٘م٤مسميه  اعمّيٚمٛمون 

ًمٞمّيييوا يميييلًمكهلل وييييلا ييييو اًمواىمييي هلل اقمتيييدي قميييغم اًمٙمويييي٧م ... ظم٤مومييي٧م اًمّيييٕمودي٦م  ن 

يٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م يم٤مًمٙموي٧م ُم٤م ص٤مر سمٞمديم  هنم يْٕمثوا ضمٞم  قمغم الدود قمغم إىملهلل 

 ٙم٤مومب ُمٝمٞم٠م يٜم٤م .ر ؾم٤ًم يم٤من اسٞم  إضمٜمْي اًم

يييُممْ ﴿ ذًا: يٕمييود إُمييب  مم يييلع اًمٙمٚمٛميي٦م اإلقمج٤مزييي٦م:  ييوا امََّ َيٜمٍُمْ  [3]محمرر::﴾ ِْن شمَٜمٍُمُ

ومام ش ٟمٜمٍم ام ومٚمن يٜمٍميٟم٤مهلل  ٓ  ن يِمي٤مء ام ييلا ومْميل ُمين ام ... ًمٙمين رسمٜمي٤م ي٘ميو  

ٜم٦َِّم امَِّ شمَِْْدياًل ﴿ؾمٜم٦م ام ذم ظمٚم٘مه  ُّ
وم٢مذا ا عمّٚمٛمون ُمي٤م  ظميلوا  [62]األحزاب:﴾َوًَمْن دَمَِد ًمِ

سم٠مؾميييي٤ْمب اًمٜمٍميييي ُميييين اًمٜمييييوقملم إؾميييي٤ْمب اًمبوطمٞميييي٦م يمييييام ي٘موًمييييون اًمٞمييييوهل  و اعمٕمٜموييييي٦م 

وإؾم٤ْمب اعم٤مدي٦م ومّٞمٔمٚمون يمام يو واىمٕمٝمم اًمٞموهل  ذ  إُمم اًمتي يمي٤من يِيب  ي٤م 

اعمثل ذم ذ ٤م  ٓ ويم اًمٞمٝمود  صْحٜم٤م ٟمخجيل  ن ٟمّيٛمٞمٝمم سمي٤مًمٞمٝمودهلل ُمي٤مذا ٟمّيٛمٞمٝمم  

ٞم٤مؾميييي٦م اعمٜمحٓميييي٦م ًمٚمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م وصييييٚم٧م  مم يييييلع اعمٜم ًميييي٦مهلل ٓ  ٍائٞمٚمٞمييييلمهلل اًمّ

ٟمّييييٛمٞمٝمم سميييي٤مًمٞمٝمودهلل ٟمّييييٛمٞمٝمم  ٍائٞمٚمٞمييييلم يٕمٜمييييي: ُمٜمّييييوسملم  مم  ٍائٞمييييل يٕمٜمييييي:  مم 

قمٚمٞمه اًمّالهلهلل صمم شمّمدر سمٕم  اًم٘مبارات ذم سمٕم  اًميدو   ٓ شميليمبوا اًمٞمٝميود  يٕم٘موب
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 واًمٜمّم٤مرى قمغم اعمٜم٤مسمبهلل يمٞمف يٜمٍمٟم٤م ام 

 ء اًم٘مبدة وا ٜم٤مزيب.ٟم٘مو   م:  سمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ام اعمّتٕم٤من وٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤مم. اًمِمٞم :

 ( 00:  00: 44/   460) اهلدى والنور / 

قمدهل ٟم و  اعمٓمب ُم  اًمبهمم ُمن اؿمؽماط آؾميتٓم٤مقم٦م اًمتيي ٟم٘ميوهل  ي٤مهلل ُمي   اًم١ّما :

اًمٕمٚمييم  ن  ييي٤مهل اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل وا ٚمٗميي٤مء اًمباؿمييدين  ي ع٤مقميي٦م يميي٤من 

 يٜم   ُمٓمب ُم٤ْمذةهلل ومبضم٤مء  ؾم٤ْمب قمدهل ٟم و  اعمٓمب. شمٓمٚم  يم٤من

 ٕن يلع اسامقم٦م همػم شمٚمك اسامقم٦مهلل ُم٤مذا شمبيد  ن شمٕمبك همػم يلا. اًمِمٞم :

ؾمييييي١ماًمك ييييييلا ييييييليمبٟم٤م سم٤مًمٕمٚمييييي٦م إؾم٤مؾميييييٞم٦م ذم قميييييدهل  هم٤مصمييييي٦م ام قمييييي  وضميييييل قمْييييي٤مدع 

ُمييين  ُمّيييٚمماعمّيييٚمٛملم وُمييي٤م  ردت  ن  ىميييو : ًمٕمْييي٤مدع اعمييي١مُمٜملمهلل طميييدي٨م ذم صيييحٞم  

 ن ام ـمٞميي٥م وٓ »: ¢ريض ام شمٕميي٤ممم قمٜمييه ىميي٤م : ىميي٤م  رؾمييو  ام   ش يبيييبةطمييدي٨م 

ؾُمُل يُمٚمُوا ﴿ي٘مْل  ٓ ـمٞم٤ًْمهلل و ن ام   ُمب اعم١مُمٜملم سمام  ُمب سمه اعمبؾمٚملمهلل وم٘م٤م :  ٤َم اًمبا َي٤م  هَيا

َْييي٤مِت َواقْمَٛمُٚميييوا َصييي٤مِل٤ًم ُِمييينَ  ىمْيييل  ن  ميييم اليييدي٨م ىميييباءًة  رييييد  ن   ش[51]المؤمنرررو :﴾اًمٓمَّٞمِّ

ُميين اًمٓمٞمْيي٤مت  ٟمييتم أن شميي٠ميمٚمون ُميين اًمٓمٞمْيي٤متهلل ًمٙميين ًمييٞمه يييلا اعم٘مّمييود   ذيميب: يمٚمييوا

ُميين الييدي٨مهلل اعم٘مّمييود ُميين الييال هلل يمٚمييوا ُميين اًمٙمّيي٥م الييال هلل  ن ام ـمٚميي٥م ُميين 

ُل يُمٚمُيوا ﴿قم٤ْمدع اعم١مُمٜملم ُم٤م ـمٚم٥م ُمن قمْي٤مدع إٟمْٞمي٤مء اعمبؾميٚملمهلل وم٘مي٤م :  ؾمُي َي٤م اًمبا ٤م َ هيا يَي

نَ  ٤مِل٤ًم ُِميي ٞمَِّْيي٤مِت َواقْمَٛمُٚمييوا َصيي  ¢صمييم ذيمييب اًمبؾمييو    سمييو يبيييبةهلل ىميي٤م  [51المؤمنررو :]﴾اًمٓمَّ

اًمبضمييل يٓمٞمييل اًمّييٗمب  ؿمييٕم٨م  همييؼم ُم٠ميمٚمييه طمييباهل وُمنمييسمه طمييباهل وُمٚمّْييه طمييباهل وهمييلي 
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سمي٤ملباهل ومي٠مٟمى يّييتج٤مب ًميلا ( قمبوميي٧م ُمي٤م ييو اًمّيي٥ْم  اًمٞميوهل  يمثييب اًمتجي٤مر يتٕميي٤مُمٚمون 

سم٤ملباهلهلل ًمٞمه وم٘مال ذم اًمبسم٤مهلل ام  قمٚميم ييلع اعمجٛموقمي٦م ييلع يٛمٙمين يوضميد واطميد  و 

ٜملم يٛمٙمن يٙمون واطمد اصمٜميلم ُمين ييلع اعمجٛموقمي٦م ي٘مو : ٟمي٤م  قميبك شمي٤مضمب واطميد  و اصم

اصمٜميييلم ُمييي٤م يتٕمييي٤مُمٚموا ُمييي  اًمْٜميييو هلل   و يٛمٙمييين يييي١مٓء ًمٞمّيييوا ُموضميييودينهلل اٟمٔميييب اعمّميييٞم٦ْم 

اًمواؾمٕم٦مهلل اًمتج٤مر يمٚمٝمم أن ويمل ُم٤م يم٤مٟم٧م دم٤مرشمه واؾمٕم٦م يمل ُمي٤م يم٤مٟمي٧م ُمٕم٤مُمٚمتيه ُمي  

ٝمم طميييييباهل وُمنمييييي م طميييييباهل اًمْٜميييييو  واؾميييييٕم٦مهلل  ذًا: يمٞميييييف يّيييييتج٤مب  ييييي١مٓء وُمييييي٠ميمٚم

وُمٚمّْٝمم طمباهل وهملوا سم٤ملباهلهلل ٟمؽم  اًمتٕم٤مُمل ُم  اًمْٜمو هلل ُمثٚمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ةٟمٗم٤ًم: ٓ شمْ  

ُم٤م ًمٞمه قمٜمد هلل ُم٤م  ٤م قمالىم٦م سم٤مًمتٕم٤مُمل ذم اًمْٜميكهلل ًمٙمٜميه خيي٤مًمف اًمنميع يْٞمي  ُمي٤م ًميٞمه 

 قمٜمدعهلل يٖم  يٖمدر  مم ةظمبع ُمن اعمٕم٤مُمالت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م.

ء  ٟمٜميي٤م ٟمحيين ًمّييٜم٤م  يييالً ٓؾمييتج٤مسم٦م اًمييدقم٤مءهلل ومييامذا  ذًا: ؾميي٥ْم قمييدهل اؾمييتج٤مسم٦م اًمييدقم٤م

 قمٚمٞمٜم٤م 

 ن ٟمتٕميي٤مـمى  ؾميي٤ْمب آؾمييتج٤مسم٦مهلل  ؾميي٤ْمب آؾمييتج٤مسم٦م شمٕم٤مـمٞمٝميي٤م يييو اسٝميي٤مد إيمييؼم 

يميييل ذم طميييدود قمٛمٚميييه ٟمٗمّيييه ويت٘ميييي رسميييه ذم ييييلع  ُمّيييٚممأنهلل وييييو  ن  ٤مييييد يميييل 

اعمٕم٤مُمٚمييي٦مهلل وميييال يٙمّييي٥م  ٓ اليييال هلل طمٞميييٜمام شمٙميييون  همٚمْٞمييي٦م اعمّيييٚمٛملم يٙميييلا طمٞمٜمئيييٍل 

بوح اًمٕمييي٤مي سمِميييٗم٤مقم٦م اعمّيييٚمٛملم اًمٓمٞمْيييلمهلل أن اًم٘مْميييٞم٦م ُمٕمٙموؾمييي٦م ييييبوح اًمت٘ميييي يييي

سمِميي١مهل ُمٕمّمييٞم٦م إيمثبييي٦م اًمّيي٤مطم٘م٦مهلل ومٝمييلا يييو ؾميي٥ْم قمييدهل  هم٤مصميي٦م ام قميي  وضمييل ًمٕمْيي٤مدع 

 اعمّٚمٛملمهلل ويو سم٤مظمتّم٤مر  قمباَٝمم قمن شمٓمْٞمق  طمٙم٤مهل اًمنميٕم٦م ذم ٟمٗموؾمٝمم.

 وٟم٠ّم  ام قم وضمل  ن هيديٜم٤م ؾمْٞمل اًمبؿم٤مد.

 ( 00:  09: 30/   460 ) اهلدى والنور /
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سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٗمتٜمييي٦م ا ٚميييٞم٩م اًمتيييي أنهلل ومٞميييه ىم٤مقميييدة ذقمٞمييي٦م شم٘ميييو :  ذا شميييؽمس  اًمّيي١ما :

اًمٙمٗميي٤مر سم٤معمّييٚمٛملم  ييوز ىمتييل اعمّييٚمٛملم ًمٚموصييو   مم اًمٙمٗميي٤مرهلل يمٞمييف ٟم٘ميي٤مرن يييلا 

اًم٘ميييو  سم٘موًميييك قميييغم  ؾمييي٤مس  ٟميييه اًم ُمييييوا  طميييالس سمٞميييوشمٙممهلل قميييغم  ؾمييي٤مس ُمييي٤م ٟموضمييييه 

   ؾمٚمحتٜم٤م  مم اًمٕمبب اعمتجٛمٕملم أن

ٕٟمه أن ٓ يوضمد ضمٝم٤مدهلل أن ومتٜم٦مهلل وسمٜم٤مء قميغم  ن ييلا اًمي ُمن زُمين وميتن  اًمِمٞم :

  فمٜمك  ٟم٧م ُم٘متٜم  ُمٕمٜم٤م  ن يلا زُم٤من زُم٤من ومتٜم٦م  هل ًمٞم٧ّم ُم٘متٜم  

 ُم٘متٜم . اًم٤ّمئل:

ومْيي٤مًمٜمٔمب  مم يييلا اًمييلي ٟمٕمت٘مييدع  ن اًميي ُمن أن يييو زُميين ومتٜميي٦م ومٗمييي زُميين  اًمِمييٞم :

مهلل  ُميي٤م ُميي٤م ذيمبشمييه  ٟميي٧م ةٟمٗميي٤ًم ومٝمٜميي٤م  ذم اًمٗمييتن ىميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّييالهل: يموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙم

ن ومٞميييه ضمٝمييي٤مد ورايييي٦م  ؾميييالُمٞم٦م ُمبوموقمييي٦م وشمبييييد  ن شم٘م٤مشميييل اًمٙمٗمييي٤مر صميييم ٤ماسٝمييي٤مد ؾميييواء يمييي

ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر يتؽمؾمون سمْٕم  اعمّٚمٛملمهلل وي١مٓء اعمّٚمٛمون سمديل  ن يٜمْمٛموا  مم 

اعمج٤ميييدين سمحييق ومٝمييم يٕمٞمِمييون ُميي  اًمٙمٗميي٤مرهلل وُميي٤م  ييوز  ييم ذم إصييل  ن يٕمٞمِمييوا 

ن اإلؾميالهل يوضمي٥م قميغم ُمين يمي٤من يمي٤مومبًا صميم  ؾميٚمم  ن هيي٤مضمب ُمين   رض ُم  اًمٙمٗم٤مر ٕ

اًمٙمٗميييب  مم  رض اإلؾميييالهلهلل ومْ٘مييي٤مؤيم ذم  رض اًمٙمٗمييي٤مر  وًٓ ظمٓمييي٠م  ؾميييالُمٞم٤ًمهلل صميييم  ن 

يّيييٛمحوا ٕٟمٗمّيييٝمم سمييي٠من يٙموٟميييوا شمبؾمييي٤ًم ًمٚمٙمييي٤مومبين اعمحييي٤مرسملم ًمٚمٛمّيييٚمٛملم ومٝميييلا ظمٓمييي٠م 

 ةظمب.

 وًمو يم٤من همّم٤ًْم قمٜمٝمم. اًم٤ّمئل:

 إوممهلل عم٤مذا ش هي٤مضمبوا  ٟم٧م ٟمّٞم٧م اعم٘مدُم٦م  اًمِمٞم :
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  ذا يم٤مٟموا  ٍى طمببهلل ويم٤مٟم٧م ضموًم٦م صم٤مٟمٞم٦م. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥مهلل يْ٘مى اسواب إو   ن يلا ذم اسٝم٤مد. اًمِمٞم :

 ( 00:  15: 07/   460) اهلدى والنور / 

وًمو يمٜم٤م ع٤مقم٦م دمٛمٕمٜمي٤م قميغم  ؾمي٤مس  ن ٟمٙميون ٟمحين ىمي٤مئٛملم ذم اسٝمي٤مد  اًم٤ّمئل:

 وٓ ٟمٙمون حت٧م راي٦م  طمد.

 يل يلا واىم   هل ظمٞم٤م .و اًمِمٞم :

  ن ؿم٤مء ام يٙمون واىم هلل  ذا يم٤من. اًم٤ّمئل:

ىمْميييٞم٦م  ن ؿمييي٤مء ام  ن ؿمييي٤مء ام سمٙميييبة يّميييْ  دوًمييي٦م اإلؾميييالهل ىم٤مئٛمييي٦مهلل ًمٙمييين  اًمِميييٞم :

يييَ  سمِيييهِ ﴿اًم٘مْميييٞم٦م  ٓ  ََُمييي٤ميِنِّ  َْييييِل اًْمٙمَِتييي٤مِب َُميييْن َيْٕمَٛميييْل ؾُميييوًءا ُ ْ  [123]النسرررم :﴾ًَميييٞمَْه سم٠ِمََُمييي٤مٟمِٞمُِّٙمْم َو

ؾُمييٜم٦ََّم امَِّ ذِم ﴿طم٘مٞم٘ميي٦م ذقمٞميي٦م يموٟمٞميي٦م ويييي:   ومٞمييك  يي٥م  ن شمتييليمب ُمٕميي٤مً يٕمٜمييي: سميي٤مر  ام

ْْيييِدياًل  يييٜم٦َِّم امَِّ شَم ُّ
يييَد ًمِ ْْيييُل َوًَميييْن دَمِ يييِليَن ظَمَٚميييْوا ُِميييْن ىَم ُمييين ييييلع اًمّيييٜمن اإل ٞمييي٦م  [62]األحرررزاب:﴾اًمَّ

وا ﴿اًمٙموٟمٞم٦م ىموًمه شمٕم٤ممم:  ُ ُ َُم٤م سمَِ٘مْوهٍل طَمتَّى ُيَٖمػمِّ ٓ ُيَٖمػمِّ ِٝممْ  ِنَّ امََّ  ِّ وسمٕمدين  [11]الرع::﴾َُم٤م سم٠ِمَٟمُٗم

اسٝميي٤مد اًمييلي  ٟميي٧م اومؽمَييته ذم يمٚمٛمتييك إظمييػمة ةٟمٗميي٤ًم يييلا ٓ خيٗميي٤م   ٟمييه  تيي٤مج  مم 

ّييتٓمٞم   ٟميي٧م وٓ همييػم   ن يتّمييور شماؾمييتٕمدادات ضملرييي٦م و ؾم٤مؾمييٞم٦م وىموييي٦م ضمييدًاهلل ًميين 

ومْمييالً قميين  ن  ٕمٚمٝميي٤م طم٘مٞم٘ميي٦م واَييح٦م ُميي٤م سمييلم قمِمييٞم٦م وَييح٤مي٤م يمييل يييلع اعم٘مييدُم٤مت 

ٝم٤م شمّمْ  طم٘مٞم٘م٦م واىمٕم٦مهلل ٓهلل يلا ًمٞمه ُمين ؾميٜم٦م ام قمي  ضميلهلل و فمين  ٟمي٧م اًمتي ٓسمد ُمٜم

 شم١مُمن  لا اًمٙمالهل 

ٟمٕميمهلل  ٟمي٤م شمٙمٚمٛميي٧م قميغم  ؾمي٤مس  ٟمييه ًميو ومبَيٜم٤م  ن يٜميي٤م  اؾميتٕمداد ُمين  ُمييد  اًمّي٤مئل:
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 سمٕمٞمدهلل وضم٤مءت اًمٗمبص٦م.

عم٤مذا شمْح٨م ذم اًمٗمبَٞم٤مت وٓ شمٕم٤مًم٩م اًمواىم   ٟمحن شمٕمٚمٛمٜمي٤م ُمين قمٚمامئٜمي٤م  اًمِمٞم :

ّيييٝمم سم٤مًمٗمبَيييٞم٤مت يٜمّيييون  ٟمٗمّيييٝمم قمييين اًمواىمٕمٞمييي٤مت  ذا صييي   ن اًميييلين يِميييٖمٚمون  ٟمٗم

 اًمتٕمْػم.

ٟمٕمييم صيي هلل ام   يييك ظمييػمهلل  ٟميي٤م اًمييلي  ريييد  وصييل ًمييه  ٟمييه  ذا شمييوومبت  اًمّيي٤مئل:

يٜميييي٤م  عٞميييي  اًمنمييييوط اًمتييييي شمٙمٚمٛميييي٧م ومٞمٝميييي٤م أن ومٝمييييل  ييييوز ىمتيييي٤م  اًمٙمٗميييي٤مر وُمييييٜمٝمم 

 إُمبيٙمييي٤من أن ذم ا ٚميييٞم٩م وومٞميييه سمٞميييٜمٝمم ُمييين اًمٕميييبب واعمّيييٚمٛملم اعميييبهمٛملم قميييغم

 اًموضمود يٜم٤م  

اٟمٔمييبر اًم٘مْميي٤مي٤م يمٚمٝميي٤م شمّيي٤مب سمٛمٞميي ان واطمييدهلل عميي٤م شمٗمييؽمض  ن ومٞمييه ضمٝميي٤مد ُميي٤م  اًمِمييٞم :

شمييبى همييػم اًمٗمتٜميي٦م يييلعهلل وًمييلًمك ٟمحيين ٟمٕمييٞم  ذم ظمٞميي٤م  ٓ ٟميي ا هلل  و  ُميي٤م وىمٕميي٧م يييلع 

اًمٗمتٜميي٦م شمٙمٚمٛميي٧م  ٟميي٤م  يمثييب ُميين ُمييبة وومٞمييه يٜميي٤م   ذـميي٦م ُمتٕمييددة ذم سمٕمْمييٝم٤م ىمٚميي٧م: يميي٤من 

َو ِْن ﴿ًمٙموييي٧م  ن شمٓمْييق أييي٦م اًمٙمبيٛميي٦م: اعمٗمييبوض  ن اًمٕمييباب طمٞمييٜمام اقمتييدى قمييغم ا

ظُْمييَبى وَمَ٘ميي٤مشمِٚمُوا اًمَّتِييي  ـم٤َمئَِٗمَتيي٤مِن ُِميينَ  اعْمُيي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚمييوا وَم٠مَْصييٚمُِحوا سمَْٞمييٜمَُٝماَم وَميي٢مِْن سمََٖميي٧ْم  طِْمييَداُ ٤َم قَمييغَم ٕا

ٞمييي٦م يمييي٤من اعمٗميييبوض ُمييين ييييلع اًميييدو  اًمٕمبسم [9]الحجررررات:﴾شمَِْْٖميييي طَمتَّيييى شَمِٗمييييَء  مَِم  َُْميييِب امَِّ

اًمدوًميي٦م اًمتييي ئميين  ُمث٤مًمٜميي٤م ُميين اعمّييٚمٛملم  ن شمٙمييون يييي اًمدوًميي٦م اًمتييي شموىمييف اًمدوًميي٦م 

اًم٤ْمهمٞم٦م قمٜميد طميدي٤م سمي٠من حتي٤مو  اًمّميٚم  سمٞمٜمٝمي٤م وسميلم اعمْٖميي قمٚمٞمٝمي٤مهلل ومي٢من  سمي٧م ومت٘م٤مشميلهلل 

ُمن يلع اًمدوًم٦م اًمتي شم٘م٤مشمل اًمٕمباب  يمٜم٤م ٟمٗميؽمض  ن شمٙميون  طمّين دوًمي٦م يٚمٞميق  ي٤م  ن 

ًمٙمن اًمّٕمودي٦م قم٤مضم ةهلل وًملًمك اؾمتٕم٤مٟم٧م شمٜمٗمل يلا الٙمم اًمنمقمي يي اًمّٕمودي٦مهلل 

سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل ومٝمٜمييي٤م  ٟمييي٧م عمييي٤م شمتّميييور ٟمٗميييؽمض  ن ومٞميييه اسٝمييي٤مد يتٓمٚمييي٥م ىمٞمييي٤مدة صييي   هل ٓهلل 
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اًم٘مٞم٤مدة ُمٕمٜم٤مي٤م رئٞمه دوًم٦مهلل ُمٕمٜمى رئٞمه دوًم٦م ومٞمه ظمالوم٦مهلل رئيٞمه دوًمي٦م ُمْي٤مي  .. ًمي هلل 

يييلع يمٚمٝميي٤م ُمبسموـميي٦م سمٕمْمييٝم٤م ُميي  سمٕميي هلل طمٞمٜمئييٍل ييي١مٓء ؾمييٞم٘موُموا سم٤مًمواضميي٥م اًمييلي يمٜميي٤م 

سمييه اًمّييٕمودي٦مهلل ًمٙميين ٓ ييي١مٓء ُموضمييودين وٓ اًمّييٕمودي٦م ُموضمييودةهلل ومٛميي   ٟمٔميين ؾمييت٘موهل

إؾمييف وىمٕميي٧م يييلع اًمٗمتٜميي٦مهلل وأن  ظمييي اًمِمييٕموب اعمتحٛمّيي٦م ٓ شمّييتٓمٞم   ن شمٕمٛمييل 

 ؿمٞمئ٤ًم  ـمالىم٤ًم.

  ٓ ضمٝمود ومبدي٦م. اًم٤ّمئل:

ُمي  يي١مٓء وٟمي٤مس ُمي  يي١مٓءهلل  ومبدي٦مهلل ُم٤م شمّتٓمٞم   ن شمٕمٛمل ؿمٞمئ٤ًمهلل صمم ٟمي٤مس اًمِمٞم :

عهلل واًميييلي يٛمثيييل ًمٙميييم ييييلع ا سمٕمييي  اًميييْالد يٖمٜميييي قميييغم ًميييٞمالُمثيييل ُمييي٤م ي٘موًميييو ويميييل ُمٜمييي٤م

ال٘مٞم٘ميييي٦م ُميييي  إؾمييييف  اعميييي١ممبين اًمييييلين  ىمييييٞمام ذم أوٟميييي٦م إظمييييػمةهلل وُميييين طمِيييي 

اعم١ممبين  ٟمخ٦ْم اًمٜم٤مسهلل قمٚمامء يٜم٤م ويٜم٤مهلل ي١مٓء اًمٕمٚمامء يٛمثٚموا يلع اًمِمٕموبهلل  ذا 

وميامذا  يم٤من اًمٕمٚميامء َي٤مئٕملمهلل ٟمي٤مس ُمي  ييلا اعمٚميك وٟمي٤مس ُمي  ييلا إُميػم  و اًميبئٞمه

يٙمون ُموىمف اًمِمٕموب  يلع ومتٜم٦م شمبيمي٧م اًمٜمي٤مس طمٞمي٤مرىهلل وييلع طم٘مٞم٘مي٦م ُميبة ُم١مؾميٗم٦م 

 ضمدًا.

 شمبيم٧م الٚمٞمم طمػماٟم٤ًم. اًم٤ّمئل:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ٓسمد ُمن طملهلل ُم٤م ومٞمه طمل أن همػم آًمت اهل سم٤مًمْٞموت  اًم٤ّمئل:

و﴿ُميي٤م ومٞمييه طمييلهلل  اًمِمييٞم : ُ ُ َُميي٤م سمَِ٘مييْوهٍل طَمتَّييى ُيَٖمييػمِّ ٓ ُيَٖمييػمِّ ييِٝمْم َو َِذا  ََراَد امَُّ سمَِ٘مييْوهٍل  ِنَّ امََّ  ِّ ا َُميي٤م سم٠ِمَٟمُٗم

وسمٕميدين ييلع  ظميي ٟمتي٤مئ٩م ـمْٞمٕمٞمي٦م  ،[11]الرع::﴾ ؾُموًءا وماَل َُمَبدَّ ًَمُه َوَُم٤م َ ُْم ُِمْن ُدوٟمِِه ُِمْن َوا ٍ 
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يم٢مٟمّيي٤من   ييل صييحته اًمْدٟمٞميي٦مهلل ويمييل ُم٤مًمييه صييحته  مم وراء  مم وراء  مم  ن وصييل 

قمييالج  ٙميين يبضمٕمييه  مم اًمّمييح٦م إومم  يييلا   مم اًمٜم٘مٓميي٦م اًمٜمٝم٤مئٞميي٦مهلل  ي ـمْٞميي٥م  ي

ظمالك ؾمٜم٦م ام قم  وضملهلل يملًمك إُميور اعمٕمٜمويي٦م  و اًمبوطمٞمي٦مهلل عمي٤م اإلٟمّي٤من يّيتٛمب 

ذم آٟمحٓم٤مط صٕم٥م  ٟمه يبضم  و ن يم٤من وٓسمد ُمثل سمٕم  اعمبُ اًميلين يوصيٚموا 

 مم الْمٞم  سمٕمدين سم٘مدرة   ٞم٦م يْد  ىمٚمٞمل ىمٚمٞمل يؽماضم  يّتٕمدي صحته وٟمِم٤مـمههلل 

 لا ٟم٤مدرهلل واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمم ًمههلل وام اعمّتٕم٤من.وًمٙمن ي

 ضم ا  ام ظمػمًا. اًم٤ّمئل:

 ( 00:  17: 33/   460) اهلدى والنور / 

 ( 00:  25: 20/   460) اهلدى والنور / 

ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمتٕمْئي٦م اساميػميي٦م ًمنظميوان اعمّيٚمٛملم ويميلًمك اًمِميٞموقمٞملم  اًم١ّما :

ضميدًا ذم اؾميت٤مد قميامن اًميدوزمهلل ـمْٕميي٤ًم   تٛمٕميوا ُمٕمي٤ًم ُمي  اًميديٛم٘مباـمٞملم ُمي  ُمٚمييل يمثيػمة 

اًمٜم٤مسمٚمز و محد ٟموومل واًمِميٚم٦مهلل ُمي٤م  دري شموضمٞميه يي١مٓء اًمٜمي٤مس سمٙمٚمٛمي٦م ُمٜميك  ن ؿمي٤مء 

 ام.

 ويل يتوضمٝمون سمٙمٚمٛم٦م ُمن قمٜمدي  اًمِمٞم :

َويُموُٟمييييييوا َُمييييييَ  ﴿يييييييلع واطمييييييدة ًمييييييو يميييييي٤مٟموا يٚمتٗمتييييييون  ًمٞمٝميييييي٤م  همٜمييييييتٝمم قميييييين  ي يمييييييالهل 

٤مدىِملِمَ  ٤مدىِملِمَ ﴿ح٦م  هل أي٦م ًمٞم٧ّم واَ [119]التوب :﴾اًمّمَّ   [119]التوب :﴾َويُموٟمُوا َُمَ  اًمّمَّ

 واَح٦م. اًم٤ّمئل:

 واَح٦مهلل ًمٙمن شمبيد شموَٞم . اًمِمٞم :
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 ُم٤م ش يتم اًمواضم٥م  ٓ سمه ومٝمو واضم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ٓ ي٘موهل اًمواضم٥م  ٓ سمه ومٝمو واضم٥م. اًمِمٞم :

ُمييي٤م ييييدظمل ذم سمييي٤مب ؾمييي١ما   ظمٞمٜمييي٤م ذم اضميييتامع وميييالن ووميييالن ووميييالن ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 اؾمت٤مد قمامن.

 يٕمٜمي: آضمتامع.  :اًمِمٞم

 ًمٚموصو  ًمٚمٝمدك ُمٕملم. ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي: ُمثل ُم٤م ومٕمٚم٧م اًمّٕمودي٦م. اًمِمٞم :

 ُم  وم٤مرب اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مل٦م. ُمداظمٚم٦م:

 وٟمحن ُم٤م يدريٜم٤م اًمٜمٞم٦م اًمّم٤مل٦م. اًمِمٞم :

 يلا ُمٕمٜم٤مع ٓ  وز  ن ٟمتٙمٚمم قمغم ٟم٤مس ٓ ٟمدري ُم٤م ٟمٞمتٝمم. ُمداظمٚم٦م:

 لم ٕٟمه ُم٤م ٟمدري ُم٤م ٟمٞمتٝمم.ٓ ٓهلل وٟمحن ٓ ٟمدري  ن ٟمتٙمٚمم قمن اًمّٕمودي اًمِمٞم :

 ام  قمٚمم. ُمداظمٚم٦م:

 ر ي٧م  تك َٕمٗم٧م أن. اًمِمٞم :

 ٓهلل  ن ؿم٤مء ام  هن٤م ىموي٦مهلل وًمٙمن ... ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل عم٤م ذيمبٟمي٤م اًمّيٕمودي٦م يم٠مٟميك وىمٗمي٧م ىمٚمٞميل قمين ُمٜمٓمٚم٘ميك إو هلل ُمي   ن  اًمِمٞم :

يٜم٤م اًم٘مْمٞم٦م  ؿمٙملهلل ٕن ي١مٓء اسامقم٦م اًملين  ؿم٤مر  م يي٤م يٕميدوا مخّيلم ؿميخذ 

ُم٤مئ٦م ؿمخذ  ؾمالُمٞملم يٕمٜميهلل ي٤م  ًمف ؿمخذ ي٤م ُمٚمٞمون ؿمخذهلل  هل ُم٤م يّميٚموا  مم  ي٤م
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 يلا اًمبىمم 

 ٟم٠ّم  ام  هنم يّمٚموا. ُمداظمٚم٦م:

رضمٕم٧م  ٟم٧م شمٕمٞم  ذم ا ٞم٤م . ٟمحن ٟمتٙمٚمم قمين اًمواىمي  يي٤م  ظمييهلل يي١مٓء  اًمِمٞم :

يبيييدون  تٛمٕمييوا ذم اعمٙميي٤من اًمييلي  ؿميي٤مر  ًمٞمييه اًمّيي٤مئلهلل ومييٜمحن ٟم٘مييو  سم٤مًمتّٚمّييل ييي٤م 

ي٤م  ًمف ي٤م قمنمة ةٓك ي٤م ُمٚمٞمونهلل شم٘ميو  زم  ٟمي٧م:  ن ؿمي٤مء ام يّميٚمواهلل  مخّلم ي٤م ُم٤مئ٦م

 ن ؿم٤مء ام يّمْحوا ُماليلمهلل ًمٙمن اعمٝمم ييل شمتّميور  ن ييلا آضميتامع ؾميٞمٙمون ُمين 

 اإلؾمالُمٞملم  يمثب ُمن اًمّٕموديلم قمددًا 

 ٓ ـمْٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥مهلل وم٢مذا يم٤من ي١مٓء ُم٤م  وز ٟمحٙمي قمن ٟمٞمي٤مهتم وٟمحين ش ٟميتٙمٚمم قمين  اًمِمٞم :

 ٞم٤مهتمهلل  وز ٟمتٙمٚمم قمن اًمّٕموديلم قمن ٟمٞم٤مهتم ٟم

 وًمٙمن اًمّٕموديلم ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ضم٤موسمتٜميهلل اٟمتٝمٞم٧م. اًمِمٞم :

 ُم٤م ومّمٚم٧م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

: ُم٤م ومٞمه قمٜمدي شمٗمّمٞمل يموٟموا ُم  اًمّم٤مدىملمهلل وٓ  وز اًمتٕم٤مون ُم  اًمٙمٗم٤مر اًمِمٞم 

ٙمٚمم قمين واعمنميملمهلل وٟمحن يمٜم٤م ٟميتٙمٚمم قمين إخ يٜمي٤م اًمٗم٤مَيلهلل  ٟميه ييو شميويم  ٟمٜمي٤م ٟميت

ٟموايييي٤ميمهلل وًميييلًمك ىمييي٤م : ام  قمٚميييم سمٜمٞمييي٤مهتمهلل وٟمحييين ٟم٘ميييو  ُمٕميييه يميييلًمكهلل ًمٙمييين ٟمحييين 

َويُموُٟميييوا َُميييَ  ﴿اىمتٍميييٟم٤م قميييغم ةيييي٦م ذم اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم دم٤موسمييي٤ًم ُمٕميييك ذم طميييدود ُمٕمٞمٜمييي٦مهلل 

ييييي٤مدىِملِمَ  يٕمٜميييييي: شمٕمييييي٤موٟموا ُمييييي  اًمّمييييي٤مدىملمهلل ومييييي٠مردت  ن  ىميييييو  ًميييييألخ  [119]التوبررررر :﴾اًمّمَّ
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ٚمتييه اًمّييٕمودي٦م ظمٓميي٠م وميي٤مطم  ضمييدًاهلل ًمٙمٜمٜمييي٤م ذم اًمٗم٤مَييل:  ٟمٜميي٤م ٟمحيين ٓ ٟمِمييك سميي٠من ُمييي٤م ومٕم

اًموىم٧م ٟمٗمّه ُم٤م ٟمدري ُم٤مذا يم٤مٟم٧م اًمٜمٞمي٦مهلل ييل يم٤مٟمي٧م اًمٜمٞمي٦م ومٕميالً شمّيٚمٞمم اًميْالد ًمٚمٙمٗمي٤مرهلل 

و ن يٙموٟمييوا يييم إؾمييٞم٤مد و يييل اًمييْالد يييم اًمٕمْٞمييد  و ٓهلل شمّمييوروا  ن ا ييالص ُميين 

 ا جوهل اًمٕمباىمي اعمٗمؽمض  و اعمتّمور يٙمون سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر.

 اًمٜمٞمتلم ظمٓم٠م ي٤م ؿمٞم . ويمال ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م ُم٤م  شمٙمٚمم قمن اًمٜمٞم٤مت. اًمِمٞم :

 سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمّٕمودي٦م. ُمداظمٚم٦م:

ؾميي٤محمك امهلل طمػمشمٜميي٤م  ٟميي٧مهلل شمٚمييك اًمّيي٤مقم٦م شم٘مييو : ام  قمٚمييم سمٜمٞميي٤مهتمهلل أن  اًمِمييٞم :

 رضمٕم٧م حتٙمم قمغم ٟمٞم٤مهتم.

ىمّميييدي سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚميييلين قمٜميييدٟم٤م يٜمييي٤مهلل  ٙمييين اعمِمييي٤مي  اًميييلين ذم اًمْٚميييد  ُمداظمٚمييي٦م:

سمٕميي  اًمٜميي٤مسهلل وًمٙميين ا ييدك ُمٕمييبوك قمٜمييد اسٛمٞميي  ـمْٕميي٤ًمهلل  ن  يتٕمي٤موٟموا ُمييبهمٛملم ُميي 

ا دك يوصٚموا  مم  ُمور ًمّمي٤مًم  اعمّيٚمٛملمهلل يميام طمٙمٞمٜمي٤م  ٟميه ُمي٤م ٓ ييتم اًمواضمي٥م  ٓ 

 سمه ومٝمو واضم٥مهلل ...

 ومٝمل شمٙمون ٟمٞم٤مهتم ـمٞم٦ْم  اًمِمٞم :

  ن ؿم٤مء ام  هن٤م شمٙمون ـمٞم٦ْم. ُمداظمٚم٦م:

لع ُمِمٞمئ٦م سمٞمد ام ٟمحن ٓ ٓ شم٘مو : ي٤م  ظمي  ن ؿم٤مء امهلل شمْمٞمٕمٝم٤م سمٕمدينهلل ي اًمِمٞم :

 ٟمٕمبومٝم٤م.
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 يٕمٜمي: ي٤م  سمٞم  ي٤م  ؾمود. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕممهلل ُم٤م ومٞمه قمٜمدٟم٤م طمٚمو  وؾمٓمٞم٦م. اًمِمٞم :

 ...يّتٓمٞم   ي واطمد ... اًمّٕمودي٦م  ٟمٗمّٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 اًمّٕمودي٦م سمٞمت٧م اًمٜمٞم٦م اًمّٞمئ٦م ُمن إؾم٤مس ُمن ىمْل إُمبيٙم٤من. ُمداظمٚم٦م:

 سمه يلا خي٤مًمف ُمْد ع. اًمِمٞم :

  ٟمه  ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٧م خت٤مًمف ُمْد   ي٤م  ؾمت٤مذهلل يٕمٜميي: ٟمحين أن ُمي٤م ٟم٘ميو  ًميك:  صي٧ْم  هل  :اًمِمٞم 

 ظمٓميي٠متهلل ًمٙميين ٟمحيين ٓ ٟمبيييد اعمّييٚمم يييتٙمٚمم يمٚمٛمتييلم ُمتٜم٤مىمْمييتلمهلل  ٟميي٧م أن ٟم٘مْميي٧م 

 ُمْد  هلل شم٘مو :  ٟمه ٟمحن ٓ ٟمٕمبك ٟمواي٤ميمهلل أن شم٘مو : اًمّٕمودي٦م ُمْٞمت٦م ٟمٞم٦م ؾمٞمئ٦م.

 ًمٞمه قمغم ىمْمٞم٦م ا ٚمٞم٩م. ُمداظمٚم٦م:

ا اًمٗمٝميم صمي٤مينهلل  ٟمي٧م شميتٙمٚمم قمين اًمّيٕمودي٦مهلل  ُمي٤م  ي ىمْميٞم٦م ٓ  شموؾم  ًمٜم٤م ييل اًمِمٞم :

ٓ هيٛمٜميي٤مهلل اعمٝمييم  ٟمييك شمييتٙمٚمم قميين اًمّييٕموديلم  هنييم ٟمٞمييتٝمم ؾمييٞمئ٦مهلل  ُميي٤م  ٟمييه ىمْمييٞم٦م يييلا 

سمح٨م صم٤مينهلل ومٝملا يٜم٤مىم  ىموًمك: ُم٤م يدريٜم٤م سمٜمٞم٤مهتمهلل  ٟم٤م  ىمو  ًميك: ُمي٤م اًميلي ييدريكهلل 

  ومٕم٤م مهلل شمواومق ُمٕمي  هل ٓ شمواومق 

 ُمن يمهلل اًمّٕموديلم  ُمداظمٚم٦م:

 يم ي١مٓء اًملين شم٘مو  قمٜمٝمم ُمْٞمتلم ٟمٞم٤مت ؾمٞمئ٦م ُمن يم . ِمٞم :اًم

 اًمّٕموديلم. ُمداظمٚم٦م:
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 اًمّٕموديلمهلل وم٠مٟم٤م  شمٙمٚمم قمٜمٝمم. اًمِمٞم :

قمييغم ُمييب اًمّييٜملمهلل ًمييٞمه اًم٘مّمييد اًمِمييٝمور وإييي٤مهل اًمتييي وم٤مشميي٧مهلل قمييغم ُمييب  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمّٜملم...

ُميي٤م قمٚمٞمييك ييي٤م  ظمييي ٓ شموؾميي  سميي٤مر  ام ومٞمييكهلل ٓ شم١ماظمييلين  ٟميي٧م ٕو  ُمييبة  اًمِمييٞم :

ومتٜم٤م سم٤مسٚموس ُمٕمٜم٤مهلل اًمْح٨م اًمٕمٚمٛميي ُمي٤م ي٘مْيل يٙميلا ويٙميلا ويٙميلاهلل ذدٟمي٤م قمين ذ

يميييل رءهلل  ٟميييام ٟمحييين ٟمحيييدد اعموَيييوع أن: ييييل  يييوز عمّيييٚمم  ن ي٘ميييو   ٟميييه ُمييين 

اسامقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ٟمٞم٤مهتم ؾمٞمئ٦م  و ٓ  وز  ُم٠ّمًم٦م ختتٚميف ومٞمٝمي٤م إٟمٔمي٤مرهلل وٟمحين ُمي  

٤مدىِملِمَ َويُموٟمُو﴿ ٟمٜم٤م ُم٤م ـمبىمٜم٤م اعموَوع عم٤م  ضمْٜم٤م سم٤مٔي٦م:  ُم٤م ـمبىمٜم٤م  [119]التوب :﴾ا َُمَ  اًمّمَّ

ُموَوع ٟمواي٤مهلل ٕن  صل اًم٤ّمئل ُم٤م شمٕمبض ًمٜمواي٤مهلل و ٟمام شمٕمبض  يلا اًمتٙمتيل وييلا 

 آضمتامعهلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م شمٕمبض اًم٤ّمئل ًمٚمٜمواي٤مهلل و ٟمام شمٕمبض ًمٚمٗمٕملهلل ويلا اًمتٙمتل واًمتجٛم هلل  اًمِمٞم :

َويُموُٟميييييييييوا َُميييييييييَ  ﴿وم٘ميييييييييال:  وىمييييييييي٤م : شموضميييييييييه  يييييييييم ٟمّميييييييييٞمح٦مهلل وؾميييييييييٛمٕم٧م يمييييييييي٤من ضميييييييييواش

٤مدىِملِمَ  يم٤من ضمواب طمِشمك: ُم٤م ٟمٕمبك ُم٤م ٟمواي٤ميمهلل  و ُم٤م ٟمتٙمٚمم قمن  [119]التوب :﴾اًمّمَّ

 ٟمواي٤ميمهلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ذًا: ٟمحن ُم٤م شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمين اًمٜموايي٤مهلل شمٙمٚمٛمٜمي٤م قمين إومٕمي٤م هلل وطمتيى ٟم٘ميبب ًميك اًمِمٞم :

 شم٘مٗم  ىمٗم ة اًمٖم ٓن.اعموَوع عسمٜم٤م ًمك ُمث٤م  سم٤مًمّٕمودي٦مهلل و ذا سمك ُم٤م ؿم٤مء ام 
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 ذدت قمن اعموَوع. ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل قمٙمّيي٧م ا ًمييدقموةهلل ىمٚميي٧م: ٟمٞميي٤مهتم ؾمييٞمئ٦مهلل وُمْٞمتييلم ٟمواييي٤م ؾمييٞمئ٦مهلل وسمٕمييدين  اًمِميٞم :

ن اًمٜموايي٤م ييلع ُمي٤م   دظمل ذم ذح  هنم ُمن يملا ؾمٜم٦مهلل ؾميْح٤من امر يمٞميف شمي٠ميت شم٘ميو :

 ٓزهل ٟمتٙمٚمم ومٞمٝم٤مهلل وسمٕمدين دمي ختذ دوًم٦م سمتٕمد ُماليلمهلل ُمين  ضميل ييلا  ٟمي٤م دظمٚمي٧م

ذم اًمتٗمّمييٞملهلل  ن يييي١مٓء يمييم يٕميييدوهلل مخّييلم واطميييد ُم٤مئيي٦م واطميييد  ًمييف واطميييد ُمٚمٞميييون 

طمِيشمك  ردت  ٟمي٤م  إقمدادواطمدهلل  ذا ُمٚمٞمون واطمد  و مخّلم واطمد وُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمن 

ٛمٜم٤م قمن ٟمواي٤ميمهلل يمٞمف  ٟمي٧م سمٕميدين شمي٠ميت شميتٙمٚمم ٚمُم٤م ٟمتٙمٚمم قمن ٟمواي٤ميم وٟمحن ُم٤م شمٙم

 قمن ٟمواي٤م ُماليلم 

 دت اًمِمٕم٥م. ٟم٤م ىمّمدت الٙم٤مهل ُم٤م ىمّم ُمداظمٚم٦م:

 عم٤م شم٘مو : اًمّٕموديلم شم٘مّمد الٙم٤مهل  اًمِمٞم :

 أن ال٤ميمٛملم يم اًمّٕموديلمهلل وًمٙمن اًم٤ْمىمي يم  يل الج٤مز. ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمف يٕمٜميهلل يلع شمبيد ذح  اًمِمٞم :

يٕمٜمي: ومٞمه ٟم٤مس ُمن  ظمواٟمٜم٤م اًمّٕموديلم ُمن  يل الج٤مز شم٘مو  ًميه:  ٟمي٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ج٤مزي.ؾمٕمودي  يٖمْم٥مهلل ي٘مو : ٓهلل  ٟم٤م ُم  ؾمٕموديهلل  ٟم٤م طم

 ... ؾمٕمود يٕمٜمي. ُمداظمٚم٦م:

ضمديييدة يييلعهلل  ذيمييب  ين  ٟميي٤م يمٜميي٧م  ىمييو  ًمٙمييم ُميين ؿمييٝمور وىمْييل اًمٗمتٜميي٦م:  ٟمييه  اًمِمييٞم :

 خيِمى  ٟم٧م شم٘م٤م  واىمٕم٦م ذم اًمّٕمودي٦م وي٘مّٛمويمهلل شمليمبون..  
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م يي أن سمد ت اًمٜملرهلل ًمٙمن  ٟم٧م ُم٤م شمٕميبك  ن ومٞميه سمٕمي  هميػم الٙمي٤مهل  اًمِمٞم :

  يدوا الٙم٤مهل 

 ٕم٤ًم طمّمل ٓزهل ي٤م ؿمٞم هلل صحٞم .ـمْ ُمداظمٚم٦م:

 وٓ شم ا  شم٘مو :  ٟم٧م شم٘مّمد وم٘مال الٙم٤مهل ُمن اًمٜمٞم٦م اًمّٞمئ٦م  اًمِمٞم :

 ذم اًمّٕمودي٦م. ُمداظمٚم٦م:

  ي ذم اًمّٕمودي٦مهلل ومٞمه ُمِم٤مي  ؾمٕموديلم ي١ميدوا الٙم٤مهل. اًمِمٞم :

 يلا يمل واطمد  ضمبع قمغم ضمٜمْه ومٞمام ي٘مو . ُمداظمٚم٦م:

يلم سم٤مًمييليمب سمٕمييدين ٓهلل ُميي٤م  ؾميي٠مًمك قميين يييلاهلل يمالُمييك عميي٤م ختييذ اًمّييٕمود اًمِمييٞم :

 ظمّمّم٧م الٙم٤مهلهلل ُم٤م ر يك ذم اًملين ي١ميدون الٙم٤مهل ُمن اًمّٕموديلم 

 خمٓمئلم طمتاًم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمييي٤م ُمييي٤م  ؾمييي٠مًمك خمٓمئيييلمهلل  ٟمييي٤م  ىميييو : يييي١مٓء خمٓمئيييلم ويييي١مٓء خمٓمئيييلم  اًمِميييٞم :

 وي١مٓء خمٓمئلمهلل وم٠مسمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مو  ي١مٓء خمٓمئلمهلل ىمٚم٧م: ام  قمٚمم سمٜمٞم٤مهتم.

يك ا ػمهلل  ٟم٤م قم٘مكم صٖمػم ُم٤م ؿم٤مء ام سم٤مًمٜم٦ّْم سٜمْك ي٤م ؾمٞمدي ام    ُمداظمٚم٦م:

ُميي  راح اؾمييتوقم٥م يمالُمييك يمٚمييه... ٟمٙمٛمييل اسٚمّيي٦م يٙمييلا ...  ٙميين ...  ٟميي٤م ًمّيي٧م 

 ُمتْ  هن٤مئٞم٤ًم  ي٤ًم يم٤من ُمن ع٤مقم٦مهلل  ٟم٤م رضمل  سمح٨م قمن اًمّمحٞم .

 يملًمك اًمٔمن سمك. اًمِمٞم :
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وقمالن يلا ام   يك ا ػمهلل  ُم٤م  وز يٕمتؼموا اإلظموة  ين  شمْ  ومالن  ُمداظمٚم٦م:

 يمالهل ظمٓم٠م  ٟم٤م  شمْ  اًمٌمء اًمّمحٞم  اًملي  ٟم٤م  ىمتٜم  سمه.

ييييي ذَ  ٟمييييي٤م  ُ  اًمِميييييٞم : ب  سميييييه سمٛمْيييييد  هلل  ٟمييييي٧م ظم٤مًمٗمييييي٧م ُمْيييييد   عمييييي٤م سميييييد ت شمٓمٕمييييين يمِّ

 سم٤مًمّٕموديلم وٟمواي٤ميم.

 ٟمتٕمٚمم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

ظمٚمٞمك قميغم ُمْيد  هلل ٓهلل ًمٙمين ظمٚمٞميك قميغم ُمْيد   ٓ شميتٙمٚمم قمين اًمٜموايي٤مهلل  اًمِمٞم :

م قمين إومٕمي٤م هلل ُميي٤م ومٕمٚمتيه اًمّيٕمودي٦م ومٞميه قمٜميد  ؿميك  ٟمييه ٚميٙمام  قمٚميم سم٤مًمٜمٞمي٤متهلل ًمٙمين شم

 خم٤مًمف ًمٚمنمع 

 ٓ ـمْٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل ُم٤م ومٕمٚمه صداهل ذم اًمٙمويتٞملم ومٞمه قمٜمد  ؿمك  اًمِمٞم :

 سم٤مهمي ... ُمداظمٚم٦م:

ًمٙميين ُميي٤م ٟمٞمتييه  سمٞمٜمييه وسمييلم رسمييههلل ييي١مٓء الٙميي٤مهل اًمّييٕموديلم ُميي٤م ٟمٞمييتٝمم عميي٤م  اًمِمييٞم :

  قمٚمم سمٜمتيٞمٝممهلل يي١مٓء اًميلين يبييدون يتٕمي٤مُمٚموا وا سم٤مًمْالء إيمؼم  مم سمالديم  امؤضم٤م

ُميي  اًمِمييٞموقمٞملم ..  ًميي هلل اعمالطمييدة ُميي٤م ٟمٞمييتٝمم  ام  قمٚمييم سمٜمٞمييتٝممهلل ًمٙميين يييل يييلا اًمٗمٕمييل 

  ؾمالُميهلل يل يتٜم٤مؾم٥م ُم  اسامقم٦م اإلؾمالُمٞملم  ٓ.

 ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُم   قم ة اإلؾمالهل  صالً.  ُمداظمٚم٦م:

ومٕمييي٤م  وٟم٘ميييو  ٟمحيييت٩م ومييي٢مذًا: ٓ شم٘ميييو  ُمييي٤م ٟمٕميييبك عمييي٤م ٟمْيييد  ٟمجييي٤موب قمييين إ اًمِميييٞم :
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يي٤مدىِملِمَ ﴿قمٚمييٞمٝمم سم٘موًمييه شمٕميي٤ممم:  ٓ شمبضميي  شم٘مييو   ٟميي٧م: ام  [119]التوبرر :﴾ َويُموُٟمييوا َُمييَ  اًمّمَّ

 قمٚمييم سمٜمٞميي٤مهتمهلل ٕٟمييه ُمٕمٜميي٤مع طمٞمٜمييلا  ظم٤مًمٗميي٧م ُمْييد   إظمييػم اًمييلي  وَييح٧م ًمٜميي٤م  ييي٤مع 

  ٟمك ُم٤م شمٜمت٥ّم ٕؿمخ٤مص.

قمييي ة  ٟمييي٤م  شمٙمٚميييم ُمييين ُمٜمٓمٚميييق هميييػميت قميييغم اإلؾميييالهلهلل و مٜميييى  ٟميييه شمٕميييود  ُمداظمٚمييي٦م:

هلل يٕمتييييي  سم٤مًمٚمحٞمييييي٦م يٕمتييييي  ُمّيييييٚمماإلؾميييييالهلهلل  ن اًمواطميييييد يٛمٌمييييي ذم اًمِمييييي٤مرع ي٘ميييييو :  ٟمييييي٤م 

 ُمّيييٚممسمدؿمداؿميييته يٕمتييي  سمجٛمٞمييي  اًمِميييٖمالت اًمٔمييي٤ميبةهلل وُمييين صميييم يٕمتييي   ٟميييه وام يٙميييون 

صييحٞم  يٕمٜميييهلل يييلا اًمييلي اعمٗمييؽمض  ين  شمٙمٚمٛمييه ويٛمٙميين  ين  يمييون ُمييبات  ظمييبج 

 قمن اعم٠مًموك ذم الدي٨م ؿمويههلل ام   يك ا ػم ي٤م ؿمٞم .

 ٟمي٤م ُمي٤مذا  رييدهلل  ن اعمّيٚمم  قميكمسم٤مر  ام ومٞمكهلل اعمٝميم  ٟميك يي٤م  ظميي شمٗمٝميم  اًمِمٞم :

ُميي٤م يٙمييون َيي٤مي هلل يٕمٜمييي: ُمييبة ي٘مييو  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٜميي٤مس قمٛمٚمٝمييم ظمٓميي٠م ام  قمٚمييم سمٜمٞميي٤مهتمهلل 

وُميييبة ي٘ميييو  ذم ُمّيييٚمٛملم ةظميييبين: ٟمٞمييي٤مهتم ُمْٞمتييي٦م ُمييين يميييلاهلل يييي١مٓء ُمّيييٚمٛملم ويييي١مٓء 

وميي٢مذًا: عميي٤مذا يٜميي٤م شم٘مييو : ام  قمٚمييم  ُمّييٚمٛملمهلل  ٟميي٧م ٓ شمتٕمّميي٥م ٓ  يي١مٓء وٓ  يي١مٓءهلل

 سمٜمٞم٤مهتمهلل ويٜم٤م  ُم٤م ٟم٘مو : ام  قمٚمم سمٜمٞم٤مهتمهلل يلع ىمٚم٘مٚم٦م ُم٤م ٟمحْٝم٤م ًمك.

 ن ؿمي٤مء ام  ين  وَيي  ٟم٘مٓمي٦مهلل  ٟمييه ُمي٤م صيدىمٜم٤م  ن يمٚمٛميي٦م اعمّيٚمٛملم شمبشمٗميي   ُمداظمٚمي٦م:

ىمٚمٞمييل ذم يييلا اًمْٚمييدهلل سمٖميي  اًمٜمٔمييب قميين  هنييم ُمّييٚمٛملمهلل يٕمٜمييي: اًمٜميي٤مس ُمثييل ُميي٤م ي٘موًمييوا: 

 ذم ىمِم٦مهلل وم٢مذا ص٤مر ومٞمه ُمن يٜم٤م ٟم٤مس ...اًمٖمبيق يتٕمٚمق 

 ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤مم. اًمِمٞم :

اًمواطمييد اعمّييٚمم اًمييلي يتٛمٜمييى  ن ئمٝمييب اإلؾمييالهل سمٕم شمييههلل يٛمٙميين يٙمييون  ُمداظمٚميي٦م:
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 اًمٖمبيق اًملي يتٕمٚمق سم٤مًم٘مِم٦م يلع.

 يو يٙملا. اًمِمٞم :

 ضم ا  ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

يم٠مٟميييييك ىمبسمييييي٧م  ُمِميييييٙمٚمتٜم٤م اًمٞميييييوهل ُمِميييييٙمٚم٦م يمْيييييػمة يييييي٤م  ؾميييييت٤مذهلل  ٟمييييي٧م  ظميييييػماً  اًمِميييييٞم :

اعموَوع  ن اًمٖمبيق يتٕمٚمق وًمو سمخٞموط اًم٘مٛمبهلل ًمٙمن ييلا قمي٤مي  ذم ال٘مي٤مئق  هل ذم 

 إوي٤مهل 

 ... وي٤مهل. ُمداظمٚم٦م:

ٟمحيين ُميي٤م ٟمحيي٥م اعمّييٚمم يٕمييٞم  ذم  وييي٤مهلهلل يييلا اًمبضمييل اًمييلي صيي٤مر وزيييب  اًمِمييٞم :

 إوىم٤مكهلل ويمٜم٤م ٟمبضمو  ن يٙمون ظمػم ُمن ؾمٚمٗمه اعم٤ميض.

 اشمّم٤م  ي٤مشمٗمي: ٟمٕممهلل ٟمٕمم.

 ي٤م ؾمٞمدير سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألُمور يلع يي شمٙمون ..ـمٞم٥م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤م  ذت  مم ؿمخذهلل  ٟم٧م أن شمٕمت٘مد  ن اًمٕمباب  ظمٓم٠مت ذم آقمتداء  اًمِمٞم :

قمغم اًمٙموي٧مهلل ُم٤م ر يك وزيبٟمي٤م اسدييد ذيي٥م  ييد صيداهل اعمٕمتيدي يميام ىمٚمي٧م  ٟمي٧م: 

 اًم٤ْمهمي  صواب يلا اًمٕمٛمل 

 ٓ ـمْٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

  ُم٤م ُم٤م ٟمٞمته  ُم٤م ٟمْح٨م ُم٤م ٟمٞمته. اًمِمٞم :

 ٟمييييي٤م  رييييييد  رضمييييي   ظميييييبسمالهلل اًم٘مّميييييد  ين  ٟمييييي٤م شمٙمٚمٛمييييي٧م ُمييييين ظميييييال  ييييييلا  اظمٚمييييي٦م:ُمد
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اعموَوع يمٚمه يو اًملي ي١مدي  مم إقمام  اًمٗمبدي٦م اًمتيي ي٘ميوهل  ي٤م اعمّيٚمٛملم أنهلل 

 ٟميييه  ٟمّييي٤من قمٛميييل قمٛميييل ٟمييي   ُميييثالً قميييغم ومٚمّيييٓملم  و ذيييي٥م  مم ُمٙمييي٤من ُمٕميييلم وقمٛميييل 

ٔنهلل ٟمحيين ُميي٤م قمٛمٚمٞميي٦م وىمتييل وراحهلل يييلع يييي  ؾميي٤ْمب اًمٕمٛمٚمٞميي٤مت اًمٗمبدييي٦م اًمتييي شمّمييػم ا

ٟمبيد قمٛمٚمٞم٤مت ومبدي٦مهلل ٟمبيد قمٛمٚمٞمي٤مت ع٤مقمٞمي٦م  ن ؿمي٤مء ام ُمين أن وهميدًا ييلا اًم٘مّميد 

 يٕمٜمي.

و ٟم٤م ُم٤م  ىمو  ُمٕمك قمٛمٚمٞم٤مت ع٤مقمٞم٦مهلل  ٟمي٤م ييلا اسٛمي   وميبدعهلل اسامقمي٤مت  اًمِمٞم :

 شمٗمبدي٤مهلل يٕمٜمي: ٟمبيد ٟمجٕمٚمٝم٤م ع٤مقم٦م واطمدة.

 ٓسمد ٓزهلهلل اسامقم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ن  ذا ٟمبييد ٟمح٤مؾميْك قميغم ٟمٞمتيك شم١مييد اسامقمي٤متهلل ٟمحين ٓ سمٞمٜمام  ٟم٧م أ اًمِمٞم :

 ٟم١ميد  ٓ ع٤مقم٦م واطمدة.

 ٓهلل  ٟم٧م ومٝمٛمتٜمي ظمٓم٠م ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 : ٟمٕممهلل ٟمٕمم.اشمّم٤م  ي٤مشمٗمي

 : اًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.اعمتّمل

 ه.ٗمبشموقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه وُمٖم اًمِمٞم :

امقميي٤مت شمتٕم٤مُمييل ُميي  اًمديٛم٘مباـمٞميي٦م ىميي٤م  سم٠مٟمييه يٕمٜمييي طمييو  ىمْمييٞم٦م سمٕميي  اس اًمّيي٤مئل:

واًم٘موُمٞمييي٦م وٟمحيييو ذًميييكهلل ومٖمٗميييب ام  يييم يمييي٤مٟموا ذم وميييؽمة ُمييين اًمٗميييؽمات  بُميييون قميييغم 

اًمٜميي٤مس اًمتٕم٤مُمييل ُميي  اًمِمييٞم هلل  و يٛمٜمٕمييون شمالُمييلهتم  و يمييلا وقمييدهل ازدواضمٞميي٦م اًمييدقموةهلل 

 أن يتٕم٤مُمٚموا ُم  اًمديٛم٘مباـمٞم٦م وُم  اًم٘موُمٞم٦م وُم  يملاهلل يٕمٜمي: يلا اًمتٕمٚمٞمق.
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 ًمٜم٤م و م ا داي٦م.ٟم٠ّم  ام  اًمِمٞم :

 يلا ُمن سم٤مب اًمتٜم٤مىم  اًملي شمٙمٚمٛم٧م ومٞمه ىمْل ىمٚمٞمل . ُمداظمٚم٦م:

: اًملي ضمٕمل ييلا اًمتٜمي٤مىم  سموضمٝمٞميه ُمي٤م يّيٛموع: ُمّميٚمح٦م اًميدقموة يميام قمكم طمّن

 وصٗمه اًمِمٞم  ؾمٞمد ىمٓم٥م سم٠مٟمه اًمٓم٤مهموت.

  ي وامهلل ام يبمحههلل ام يبمحه. اًمِمٞم :

 : ٟمٕمم.اشمّم٤م  ي٤مشمٗمي

  وسمبيم٤مشمه.: اًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م اماعمتّمل

 وقمٚمٞمٙمم اًمّالهل ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه. اًمِمٞم :

 : يمٞمف طم٤مًمك ي٤م ؿمٞم  ٟم٤مس اعمتّمٚم٦م

 ام  ًمٞمكهلل ويمٞمف  ٟمتي   محد اًمِمٞم :

 : وام سمخػم ام يّٚمٛمك يٕمٓمٞمك اًمٕم٤مومٞم٦م.اعمتّمٚم٦م

 ام يٕم٤مومٞمك. اًمِمٞم :

 :....اعمتّمٚم٦م

 الٛمد م. اًمِمٞم :

 : ام يّٚمٛمكهلل اًموىم٧م ُمٜم٤مؾم٥م ي٤م ؿمٞم  اعمتّمٚم٦م

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :
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 : ام يّٚمٛمك ويٕمٓمٞمك اًمٕم٤مومٞم٦م.اعمتّمٚم٦م

 ؾمٚمٛمك ام. اًمِمٞم :

 ( 00:  25: 20/   460) اهلدى والنور / 

: ام يّٚمٛمك يي٤م ؿميٞمخٜم٤م ... ؿميٞم ر ُمٙمي٤معمتي ييلع  رييد  ؾمي٠مًمك سمي٤مر  ام اعمتّمٚم٦م

ومٞمك ذم فمبوومٜم٤م ال٤مًمٞم٦م سمامذا شمٜمّمحٜم٤مهلل يٕمٜمي: ظم٤مص٦م و ٟم٧م ُمي٤م ؿمي٤مء ام ىميد ... ٟمبييد 

 شمٜمّمحٜم٤م و ن ؿم٤مء ام يمٓمٚم٦ْم قمٚمم ٟم٠ّم  ام  ن ٟمٙمون ـمٚم٦ْم قمٚمم ص٤مدىملم.  ن

 سم٤مر  امهلل ذًمك يو اًمٔمن. اًمِمٞم :

 : ام يّٚمٛمك ي٤م ؿمٞم  ٟم٤مسهلل ٟمبيد ٟمّمٞمح٦م ُمٜمك وام   يك ا ػم.اعمتّمٚم٦م

 ىمْل يمل رء  ٟمتي وىمٗمتي قمغم رء ُمن إذـم٦م اًمتي ومٞمٝم٤م ر يي  اًمِمٞم :

ٟمتٜم٤مو ي٤م سمِميٙمل ييدويهلل واؾميٛمٝم٤م اًمٗمئي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦مهلل  :  ي ٟمٕممهلل ؾميٛمٕمتٝم٤م ويٜمي٤ماعمتّمٚم٦م

 ٟمّٛم  ذيٓملم ًمك ي٤م ؿمٞم .

ضمٞمييدهلل سمٜميي٤مء قمييغم ُميي٤م يمٜميي٤م ىمٚمٜميي٤مع ومييال ٟميي ا  قمٜمييد ُميي٤م ىمٚمٜميي٤معهلل وأن  ذا وىمٕميي٧م  اًمِمييٞم :

اًمواىمٕم٦مهلل واقمت٘م٤مدي  ن ؾموك ٓ يٙميون رء ُمين ذًميكهلل وام  قمٚميمهلل ًمٙمين  ن وىمٕمي٧م 

ٚم ُميوا عيٞمٕمٝمم  طميالس اًمواىمٕم٦م ومٜمحن ٟمٜمّم  اعمّٚمٛملم ومْميالً قمين اعمّيٚمامت  ن ي

ويلا الدي٨م ىمد  شيموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم»سمٞموهتم يمام ضم٤مء ذم الدي٨م اًمّمحٞم : 

ذيمبشميييييه ذم  يمثيييييب ُمييييين ذييييييال واطميييييدهلل ذًميييييك ٕن اًم٘متييييي٤م   ن وىمييييي  ومّيييييوك ي٘مييييي  سميييييلم 

اعمّٚمٛملم سمٕمْمٝمم ُم  سمٕم هلل واًمٙمٗم٤مر يتٗمبضمون قمٚمٞمٝمم و ي اًمٗمبي٘ملم ُمن اًمٓم٤مئٗمتلم 

ٕن ومٞميييييه اًم٘مْمييييي٤مء قميييييغم ـم٤مئٗمييييي٦م يمْيييييػمة ُمييييين اعمت٘مييييي٤مشمٚمتلم اٟمتٍمييييي ومٝميييييو ٟمٍمييييي ًمٚمٙمييييي٤مومبهلل 
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اعمّييٚمٛملمهلل ؾمييواء يميي٤مٟموا ُميين يييلع اًمٓم٤مئٗميي٦م اًمتييي  صييٚمٝم٤م يييي اًمٓم٤مئٗميي٦م اًم٤ْمهمٞميي٦م  و يم٤مٟميي٧م 

ُمن اًمٓم٤مئٗمي٦م إظميبى اًمتيي ييي اًمٓم٤مئٗمي٦م اعمْٖميي قمٚمٞمٝمي٤مهلل ومي٢مذا ُمي٤م وىمي  اًم٘متي٤م  ومّيٞمٝمٚمك 

ُميين يمييل ُميين اًمٓميي٤مئٗمتلم ُميي٤م ؿميي٤مء امهلل ويٙمييون ذًمييك  يي٤م ُمٙمييب ًمييه ويٞميي٠م ًمييه اًمّمييٚمٞمْٞمون 

ين اطمتٚموا سمٕمي  اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦م اًمٞميوهل دون  ي ىمتي٤م هلل ظمِميٞم٧م  ن  ىميو : ضمٝمي٤مد اًمل

ومتداريم٧م وىمٚم٧م: ٓ ضمٝم٤مد قمٜميديمهلل وًميلًمك سميدون  ي ىمتي٤م هلل ومٚميو  ن اعمٕمبيمي٦م يم٤مٟمي٧م 

سملم ـم٤مئٗم٦م ُمن اعمّٚمٛملم وـم٤مئٗم٦م  و دوًم٦م ُمن اًمٙم٤مومبين طملم ذا  ٟم٘ميو :  ي٥م قميغم 

يم٤مومي٦مهلل وقميغم اسيٜمه أظميب يّتٓمٞم   ن  ٛمل اًمّالح  ن يٜمٗمب ُم  اًمٜمي٤مس  ُمّٚمميمل 

ويييييم اًمٜمّيييي٤مء  ن يِميييي٤مريمن ومييييٞمام يتٜم٤مؾميييي٥م ُميييي   ٟمييييوصمتٝمنهلل وٓ  ٛمٚميييين اًمّييييالحهلل وٓ 

خييي٤مًمٓمن اًمبضميي٤م هلل ٕن يييلع ًمٞمّيي٧م ُميين إُمييور اًمتييي يّييٛم   يي٤م اإلؾمييالهلهلل ًمٙميين يييلا 

سمٕمٞمييييد اعمٜميييي٤م هلل  ي: ؾمييييوك ٓ يٙميييييون اًم٘متيييي٤م  سمييييلم يميييي٤مومب وُمّيييييٚممهلل سمييييل ؾمييييٞمٙمون سميييييلم 

ع اعمّٚمٛمون  ن يٙموٟموا سمٕمٞمدين قمن ُمثل يلع اعمّٚمٛملم  ٟمٗمّٝممهلل وًملًمك ومام اؾمتٓم٤م

 اعمٕمبيم٦م ومٚمٞمٗمٕمٚمواهلل وٓ يٙمٚمف ام ٟمٗم٤ًّم  ٓ وؾمٕمٝم٤م.

ُمييي٤م  دري  ذا يمٜمييي٧م دٟميييدٟم٧م طميييو  ُمييي٤م ٟمويتيييه ذم ٟمٗمّيييك طمٞميييٜمام ـمبطمتيييي ؾمييي١ماًمك 

 سمٚمٗمٔمك  هل  سمٕمدتهلل ومدًمٞمٜمي طمتى  شمٕم٤مون ُمٕمك 

. وام يمالُمييك ييي٤م ؿمييٞم  ضميي ا  ام ظمييػم يمٚمييه ظمييػم وسمبيميي٦مهلل ؿمييٞم  ٟميي٤مس .. :اعمتّمييٚم٦م

يييل يٙمييون ديييدٟم٤م اًم٘مييبةن و ن ٟم٘مييب  يمتيي٤مب اسٝميي٤مد ذم ومييت  اًمْيي٤مريهلل ٟم٘مييب  يمتيي٥م ُمٕمٞمٜميي٦مهلل 

 ٟم٘مب  ... سم٤مًمّمٚموات 

ًمٞمه يٜم٤م   ٓ اًمدقم٤مءهلل و ٓ آؾمتٜمّم٤مر ُمن ام  ن يٍمك قمن يلع إُم٦م  اًمِمٞم :

ُميي٤م  ش  ييم ُميين اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي ٓ ُمثييل  يي٤م ذم اًمتيي٤مري  اإلؾمييالُمي يمٚمييههلل  ُميي٤م ىمييباءة يمتيي٥م 
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الييدي٨م يمتيي٥م الييدي٨م  و يمتيي٥م اًمٗم٘مييه ومٝمييلا  ٟميي٤م ذم اقمت٘ميي٤مدي  ٓ  اسٝميي٤مد ؾمييواء ُميين

يٗمٞمييدٟم٤م ؿمييٞمئ٤ًمهلل ٕٟمٜميي٤م ٟم٘مو يي٤م س يي٦م ُميي  إؾمييف: ًمييٞمه يٜميي٤م  راييي٦م شمبوميي  ًمٚمجٝميي٤مد ذم 

ؾمييْٞمل امهلل وًمييٞمه ُميين اًموىميي٧م أن  ن ٟمخييوض و ن ٟمٗمّمييل اًم٘مييو  شمٗمّمييٞمالً ذم يييلع 

٤مُميي٧م ىم٤مئٛمتييه اعمّيي٠مًم٦مهلل وسمخ٤مصيي٦م  ن اعمّييٚمٛملم عٞمٕميي٤ًم يٕمٚمٛمييون  ن اسٝميي٤مد ىمييد يميي٤من ىم

وداًمييييي٧م دوًمتيييييه يٜمييييي٤م  ذم  ومٖم٤مٟمّيييييت٤من ومٔميييييل اعمّيييييٚمٛمون ذم عٞمييييي   ىمٓمييييي٤مر إرض 

يتٗمبضمييونهلل سمٞمييٜمام يميي٤من اًمواضميي٥م قمٚمييٞمٝمم  ن يٜمٗمييبوا يم٤موميي٦م يمييام ضميي٤مء ذم اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم 

ساطم٦مهلل وًمو  هنم  ومٕمٚموا ذًميك ش شمْيق اًمدوًمي٦م اًمِميٞموقمٞم٦م ش يْيق  ي٤م ىم٤مئٛمي٦م طمتيى سمٕميد 

لًمك ٟم٠مؾميييف ضميييدًا  ٟميييه ًميييٞمه يٜمييي٤م  دوًمييي٦م قمنمييي ؾميييٜملم ُمييين اسٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل امهلل وًمييي

ُمّيييٚمٛم٦م رومٕمييي٧م رايييي٦م اسٝمييي٤مد طمتيييى هنٞميييرش  ٟمٗمّيييٜم٤م سم٘ميييباءة أيييي٤مت اعمتٕمٚم٘مييي٦م سم٤مسٝمييي٤مدهلل 

وإطم٤مدييييي٨م اعمتٕمٚم٘ميييي٦م سم٤مسٝميييي٤مدهلل وإطمٙميييي٤مهل اًمٗم٘مٝمٞميييي٦م اعمتٕمٚم٘ميييي٦م سم٤مسٝميييي٤مدهلل يييييلا ُميييي  

 إؾمف يمام ي٘مو  اًمٜمحويون ٓ حمل ًمه ُمن اإلقمباب ذم يلع أوٟم٦م.

 ( 00:  44: 48/   460) اهلدى والنور /  

 ( 00:  49: 43/   460) اهلدى والنور / 

: أن ٟمحيييين ذم ُمٜمٓم٘ميييي٦م اًمييييدُم٤مهل  صييييْ   ٟميييي٤مس يمثييييػمون ُميييين ٟمٗمييييه  يييييل اعمتّمييييٚم٦م

اعمٜمٓم٘م٦م خيبضمون ُمٜمٝم٤م سمٕموائٚمٝمم  مم ُمٜم٤مـمق  سمٕمد يمجدة واًمبي٤مض يم٤معمديٜم٦م وُميٜمٝمم 

اهلل ييل ُمن يلي٥م سم٠ميٚمه ويٕمودهلل شم٘مبي٤ًْم يٕمٜميي ُمي٤م  ىميدر  ىميو  ُمي٤م ٟموايي٤ميم سمي٤م بوج ييل

يٜميي٤م  طمٙمييم ذم ا ييبوج ُميين  رض اًمٗمييتنهلل يٕمٜمييي: يييل يييو ُمٜمييدوب  هل ومٞمييه رء ُميين 

 اًملهل 

وام  ذا  رديت ال٘مٞم٘ميييي٦م يمييييام يييييو ؿميييي٠مٟمك يٜمْٖمييييي ا ييييبوجهلل  ن شمٙموٟمييييوا  اًمِمييييٞم :
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وا يٜمنميون ومٞمٝمي٤م ؤعٞمٕم٤ًم رضم٤مًٓ وٟم٤ّمًء سمٕمٞمدًا قمن إرايض اًمتي اطمتٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مرهلل وسمد

يمام يمٜمتي ٓسمد  ٟميك ىميب يت  ¢هلل وٕن اًمٜمْي قم٤مداهتم وشم٘م٤مًمٞمديم و ظمالىمٝمم اًمٙم٤مومبة

ُميين ضميي٤مُم  » و قمييغم إىمييل ؾمييٛمٕمتي ُمٜمييي  و ُميين همييػمي ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: 

اعمّييييٚمم »وىموًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل:  شومٝمييييو ُمثٚمييييه - ي: ُميييين ظميييي٤مًمال اعمنميييي –اعمنميييي  

 ُمّيٚمم ٟم٤م سمبيء ُمن يمل »وىموًمه قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل:   شواعمنم  ٓ شمؽمةءى ٟم٤مر ٤م

وأن اًمٜم٤مس ذم يمل سمالد اًمٕميبب واإلؾميالهل خيِميون  ن  شفمباين اعمنميملم  ىم٤مهل سملم

شم٘مييوهل اعمٕمبيميي٦م اًمتييي  قمٚمٜمٝميي٤م سمييوش يييلا اًمٙميي٤مومب وًمييلًمك ومٝمييم يّييتٕمدون اؾمييتٕمدادات 

قمجٞم٦ْم ضمدًاهلل ر يٜم٤م ةصم٤مري٤م ذم سمٚميدٟم٤م يٜمي٤مهلل وأن ٟمّيٛم  ةصمي٤مرًا ضمدييدة ذم سمٚميديمم يٜمي٤م هلل 

ن  ن يّميي٤مب إُمبيٙميي٤من ومٝمييم خيِمييون  ن شم٘ميي  الييبب و ن شمييدور دائبهتيي٤مهلل وخيِمييو

اًملين  تٚمون ؾمواطمل اعمٛمٚمٙم٦م اًمّٕمودي٦مهلل وًميلًمك ومٝميم يٗميبون سم٠مٟمٗمّيٝمم و يٚميٞمٝمم 

 مم اًمييداظملهلل ٓ  رى ُم٤مٟمٕميي٤ًم ُميين ذًمييك ُمٝمييام يم٤مٟميي٧م ٟمٞمييتٝممهلل ٕن اسٝميي٤مد يٜميي٤م همييػم وارد 

 ـمالىميييي٤ًمهلل  ٓ ًمييييو يميييي٤من يٜميييي٤م  ضمٝميييي٤مد ُميييي  اًمٞمٝمييييود  و ضمٝميييي٤مد ُميييي  ُم١ميييييدي اًمٞمٝمييييود ويييييم 

٤ميبيم ُمييين اًمٙمٗمييي٤مر اًمّميييٚمٞمْٞملمهلل وًمٙمييين ٓ رء ُمييين إُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من وُمييين ؾمييي

ذًمكهلل وٕن يلا همػم ُموضمود ضمٕميل سمٕمي  اًمٜمي٤مس َيٕمٗم٤مء اًمٕم٘ميو  يتحٛمّيون ًمٙميالهل 

صداهلهلل وٓ يٜمتْٝمون سم٠مٟميه فمياّلهلهلل ٕٟميه رومي  صيوشمه سمٛمح٤مرسمي٦م إُمبيٙمي٤منهلل ومٝميم يٖميؽمون 

 سمٙمالهل ُمٕمّو  يمٝملا اًمٙمالهل.

 واَ  

 :  ي واَ  ي٤م ؿمٞم .اعمتّمٚم٦م

اًم٘مي٤مئم ومٞمٝمي٤م »: ¢ح٤مسم٦م قمٜمد اًمٗمتن اىمتداء سم٘ميو  اًمبؾميو  ـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم ر يجب اًمّم
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ويم٤مٟموا يؽميمون سمٞموهتم قمٜميدُم٤م طميدصم٧م   شظمػم ُمن اعم٤مر واعم٤مر ظمػم ُمن اًم٤ّمقمي

ومتٜم٦م سملم اًم٘مت٤م  سملم ُمٕم٤موي٦م وقمكم ريض ام قمٜمٝمامهلل  ٓ يٙمون ًمٜم٤م ذم ذًمك ييدي سمي٠من 

 ٟمجٚمه يمام ىمٚم٧م  طمالس سمٞموشمٜم٤م وٓ ٟم٤ّمومبهلل ... ذم سمٞموشمٜم٤م 

هلل  ذا يم٤من ومٞمه يٜم٤م  ظمِمٞم٦م وم٤مٓسمتٕم٤مد قمن اًمٗمتٜم٦م يٙمون ظمٓموة  ظمبى ٓسمد ٓ اًمِمٞم :

 ُمٜمٝم٤مهلل  ذا يم٤من يٜم٤م  ظمِمٞم٦م وٓ يؽمشم٥م ُمن وراء آسمتٕم٤مد ُمِة ومٝملا ٓ سم٠مس سمه.

: ـمٞمييي٥م ؿميييٞم هلل ٟمحييين ُمييي٤م ٟمٕميييبك اعمِييية يميييام ي٘موًميييون: همييي٤مرات يٕمٜميييي: اعمتّميييٚم٦م

  .ي٘موًمون: هم٤مرات ُم٤م ومٞمه رء حمددهلل وٟمخِمى  ن يٙمون شمِموي   و هتوي

ٟمحيين يييلا اًمييلي يٕمٜمييي: ىمٚمتييه ًمييك ةٟمٗميي٤ًم  ن الييبب ذم اقمت٘م٤مدٟميي٤م ُميي٤م يييو  ٓ  اًمِمييٞم :

طمبب يمالهلهلل ًمٙمن ُمين سمي٤مب آطمتٞمي٤مط  ذا يمي٤من ٓ يؽمشمي٥م  ي ُمِية ُمين آسمتٕمي٤مد قمين 

اعمٜمٓم٘ميي٦م اًمتييي يٖمٚميي٥م  هنيي٤م ؾمييتٙمون حمييل اعمٕمبيميي٦م ومييال سميي٠مس ُميين يييلا اًمييتحٗم  ويييلا 

 آطمتٞم٤مط.

 و:  شًمٞمه ا ؼم يم٤معمٕم٤ميٜمي٦م»هل: ة واًمّالقمغم يمل طم٤م  إُمب يمام ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمال

 .شاًمِم٤ميد يبى ُم٤م ٓ يبى اًمٖم٤مئ٥م»

 ( 00:  52: 09/   460) اهلدى والنور / 

 ( 00:  55: 25/   460) اهلدى والنور / 

 ( 00:  56: 10/   460) اهلدى والنور / 

: ُم٤م ر يك ذم ... يمجبيدة اًمّموت اإلؾمالُمي و ي٤م اضمتٝمي٤مد ذم ذًميك ُمي٤م اعمتّمٚم٦م

 ذم يلع اسبيدة ر يك 
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ن  ًمٞمٝميي٤مهلل ٕهنيي٤م شمٜمنميي ُميي٤م ييي٥م ودبهلل شمٜمنميي اًمتوطمٞمييد وُميي٤م خي٤مًمٗمييههلل ئش  ـمٛميي اًمِمييٞم :

 واًمٗم٘مه اًمّٚمٗمي وُم٤م يٕم٤مرَههلل وشمٜمنم إظم٤ْمر اًمتي يٙمون عري٤م  يمثب ُمن ٟمٗمٕمٝم٤م.

 ( 00:  57: 08/   460) اهلدى والنور / 
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 حوه فتٍة اخلمير آخر دلمض

وٟمّييتٖمٗمبعهلل وٟمٕمييوذ سميي٤مم ُميين ذور  ٟمٗمّييٜم٤م  ن الٛمييد م ٟمحٛمييدع وٟمّييتٕمٞمٜمه  ؿميي٘مبة:

وُمن ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمين يْميٚمل وميال يي٤مدي ًميههلل و ؿميٝمد 

  ن ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿمٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمه.

ُيييوشُمنَّ  ِ ﴿ ِه َوٓ َم
قَّ شُمَ٘م٤مشمِيي وا امََّ طَميي ُ٘مييي ِليَن ةَُمٜمُييوا اشمَّ ييي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا ٚمُِٛمونَ َييي ييي ّْ ُتْم ُُم ]آل ﴾َّٓ َوَ ْٟميي

 .[132عمرا :

ُٙممُ ﴿ ُ٘موا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ٤م  َي٤م َ هيا ٤م َزْوضَمٝمَي َق ُِمٜمْٝمَي َدٍة َوظَمٚمَي
ِلي ظَمَٚمَ٘مُٙمْم ُِمْن َٟمْٗمٍه َواطمِي اًمَّ

٤مَءًُموَن سمِيِه َوإَْرطمَي  َّي ِلي شَم ُ٘موا امََّ اًمَّي ٤مًء َواشمَّ َّ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ٤مَن َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م ٤مهَل  ِنَّ امََّ يمَي

 .[1]النسم :﴾قَمَٚمٞمُْٙمْم َرىِمٞم٤ًْم

ِديًدا ﴿ ًٓ ؾَمييي ْو وا ىَمييي وا امََّ َوىُموًُمييي ُ٘مييي ِليَن ةَُمٜمُيييوا اشمَّ ييي ييي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا ْم * َيييي ْم َ قْماَمًَمُٙمييي ٚمِْ  ًَمُٙمييي ُيّْمييي

-30]إطم اب:﴾امََّ َوَرؾُموًَمُه وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْوًزا قَمٔمِٞماًم  َوَيْٖمِٗمْب ًَمُٙمْم ُذُٟموسَمُٙمْم َوَُمْن ُيٓمِ ِ 

37]. 

  ُم٤م سمٕمد:

هلل وذ إُمييور ¢وميي٢من  صييدب الييدي٨م يمتيي٤مب امهلل وظمييػم ا ييدى يييدى حمٛمييد 

 حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦مهلل ويمل سمدقم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
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ٓ  طم٥ّم  ٓ  ن يمل واطميد ُمٜمي٤م ٟمحين ُمٕمي٤مذ ُمين ي٘ميو  قمين ٟمٗمّيه  و ُمين ي٘موًميون 

اء  يمٜمي٤م ذم قميامن ذم إردن  هل ذم قمن  ٟمٗمّٝمم ٟمحن قمغم ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ؾمو

 ي ىمٓمييب ُميين  ىمٓميي٤مر اعمّييٚمٛملم إظمييبىهلل  ٓ  ن يمييل واطمييد ُمٜميي٤م يٕمٚمييم  ن اًمٜمْييي قمٚمٞمييه 

اًمّمالة واًمّالهل ش يٖم٤مدر اًمدٟمٞم٤م ويٚمتحق سم٤مًمبومٞمق إقمغم  ٓ وىمد سميلم ًمٜمي٤م سمٞم٤مٟمي٤ًم ؿمي٤مومٞم٤ًم 

تيي  ي٤م وومّمل ًمٜمي٤م شمٗمّميٞمالً يم٤مومٞمي٤ًمهلل و وىمٗمٜمي٤م قميغم يميل  ُميب ُمين  ُميور اًميدٟمٞم٤م وأظميبةهلل اًم

شمٙمتيي٥م اًمّييٕم٤مدة ًمٚمٛمييبء اعمّييٚمم  ن  ًميي هل ٟمٗمّييه يييلا اًمّييْٞملهلل وي٘م يي  يي٤م قميين ٟمٗمّييه 

اًمِمييي٘موة اًمتيييي حتيييل  يٚمٝمييي٤م قمٞمييي٤مذًا سمييي٤مم  و شم٘ميييوديم  مم ُمّميييػم اسحيييٞممهلل وييييلع ٟمٕمٛمييي٦م 

يمؼمى  ٥م قمٚمٞمٜم٤م دائاًم  ن ٟمِمٙمب م ومْمٚمه قمٚمٞمٜم٤م  ٤مهلل و ن ٟمٙمثب  ٤م  يْم٤ًم ُمن اًمّمالة 

 سمييييه ذم يمت٤مسمييييههلل  ىمييييو  يييييلا وٟمحيييين أن ٟمٕمييييٞم  ويييييو طمييييق  ًم ُمٜميييي٤م ام ¢قمييييغم اًمٜمْييييي 

 طمداصم٤ًم ضم٤ّمُم٤ًمهلل وومتٜم٤ًم قمٔم٤مُم٤ًمهلل وُمّم٤مئ٥م ع٦م شمٓمل قمٚمٞمٜم٤م سم٘مبوهن٤م ال٤مدة اعمدسمْي٦م ُمين 

 يمل   ىمٓم٤مرٟم٤مهلل وشمٙم٤مد شمتٝمددٟم٤م وشمتوقمدٟم٤م ويمل ُمٜم٤م ذم قم٘مب دارع وىمٕمب سمٞمته.

واًمّالُم٦م ُمن يلع إطمداث اس٤ّمهل وُمن يلع اًمٗمتن اًمٕمٔم٤مهل ٓ يٙمون سم٤مًمتّمدي 

ًمٞملود اإلٟم٤ّمن  و ًمٞملودي٤م اعمبء ُمٜمٝم٤م قمن ٟمٗمّه سمّالح  ٥ّم سمه  ٟمه ىم٤مدر قمغم  ٤م 

درئٝم٤م وردي٤مهلل وٓ يٙمون  يْم٤ًم سم٤مًمتٓمٚم   ًمٞمٝم٤م ُمن ىمبي٥م  و ُمن سمٕمٞمدهلل ويم٠مٟمه ي٘ميو   ي٤م 

 و ًمْٕمْمييٝم٤م:  ىمييْكم  زم ىمْييل  ن  ىمْييل  ًمٞمييكهلل وٓ شمٙمييون يمييلًمك  يْميي٤ًم سميي٤م وض ومٞمٝميي٤م 

ٙمييون سمٌمييء ُميين ُمثييل يييلا  و ُميي٤م يامصمٚمييه قمييغم همييػم سمٞمٜميي٦م ويييدىهلل درء يييلع اًمٗمييتن ٓ ي

ويِميي٤م ه و ٤ميمٞمييههلل  ٟمييام اعمخييبج ُميين يييلع اًمٗمييتن ويييلع إطمييداث يٜمْٖمييي  ن يٙمييون 

قمغم وومق ُم٤م ٟمحن قمٚمٞمههلل وىمد  ًم ُمٜم٤م  ٟمٗمّٜم٤م ُميٜمٝم٩م اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦م  ن ٟمٙميون ُمٚمي ُملم 

 ٟمٗمّٜم٤م يمام ٟمٚم هل  ٟمٗمّيٜم٤م سمي٠مدب اًمٓمٕمي٤مهل واًمنميابهلل وسم٠مطمٙمي٤مهل اًمّميالة والي٩م واًم يمي٤مة 
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وُمٕمبومييي٦م اليييال  واليييباهلهلل ويمٞميييف يٙميييون يمّييي٥م  طميييدٟم٤م صييي٤مومٞم٤ًم ظم٤مًمّمييي٤ًم  واًمّميييٞم٤مهلهلل

 تٜميي٥م سمييه سييي  الييباهل واًمِمييْٝم٤متهلل يمييلًمك  يْميي٤ًم ُميين سميي٤مب  ومم طمتييى يّييٚمم ًمٜميي٤م 

ذًمييييك يمٚمييييه وٟمٙمييييون قمييييغم سمّمييييػمة ُميييين  ُمبٟميييي٤م  ن ٟمييييتٕمٚمم يمٞمييييف ٟمٜمجييييو ُميييين يييييلع اًمٗمييييتن 

وسمخ٤مصيييي٦م  ذا ظم٤مًمٓمتٜميييي٤مهلل وومبَيييي٧م ٟمٗمّييييٝم٤م قمٚمٞمٜميييي٤مهلل و صييييْح٧م شميييي٠موي  ًمٞمٜميييي٤م ذم سمٞموشمٜميييي٤م 

ومٌم ُمٕمٜم٤م ذم ـمبىم٤مشمٜمي٤مهلل ودمٚميه ُمٕمٜمي٤م ذم ُمّي٤مضمدٟم٤م وشمتحيب  ُمٕمٜمي٤م  ييٜمام شموضمٝمٜمي٤مهلل 

قمٜمدئٍل يّميْ  ًم اُمي٤ًم قميغم يميل واطميد ُمٜمي٤م  ن يتٕميبك يمٞميف ييدر  ييلع اًمٗميتن قمٜميه  ن ش 

يٙمن ىمد ُٓمّته ُمن ىمبي٥م  و ُمن سمٕمٞمد  و  هن٤م ٓزا  يٗمّمل سمٞمٜمه وسمٞمٜمٝمي٤م ُمّي٤موم٦م زُمٜمٞمي٦م 

ل الٞمٓميي٦م ًمٜمٗمّييه ومٞمٕمييبك يمٞمييف يٜمجييو ُميين  و ُمٙم٤مٟمٞميي٦م يٛمٙميين  ن  تيي٤مط ًمٜمٗمّييه  و ي٠مظميي

 ذري٤م وذي٤م.

ييي ذَ ويٜمييي٤م  ُ  بيمم سمحيييدي٨م طمليٗمييي٦م ريض ام قمٜميييه اًميييلي ضمييي٤مء ذم صيييحٞم  اًمْخييي٤مري يمِّ

قميين ا ييػم ويمٜميي٧م  ؾميي٠مًمه قميين اًمنميي  ¢قمٜمييدُم٤م ىميي٤م : يميي٤من اًمٜميي٤مس يّيي٠مًمون رؾمييو  ام 

  ن يمثييػمًا ُميين لمِّ سَميي خم٤موميي٦م  ن يييدريمٜميهلل والييدي٨م ُمٕمييبوك ًمييديٙممهلل وًمٙميين  ردت  ن  ُ 

٤مس  صْ  ا ػم قمٜمديم ذًاهلل واًمنم ظمػمًاهلل طمتى  صْحٜم٤م ٟمّٛم   و ٟم٘ميب  ُمين ةصمي٤مر اًمٜم

ييييلع اًمٗميييتن اًمتيييي ش يٕميييد يتْيييلم اإلٟمّييي٤من ومٞمٝمييي٤م ُمييي  اسييي٤ميٚملم ُمييي٤م يٛمٙمييين  ن يتْٞمٜميييه ُمييي  

حٜم٤م ٟمّيييٛم   ؿميييٞم٤مء همبيْييي٦م قمجٞمْييي٦مهلل  ن يٙميييون ْاعمت٘ميييلم وُمييي   ييييل اًمٕمٚميييم وـمالسميييههلل  صييي

 و اؾمتّيي٘م٤مء اًمٜمٍمييهلل و ن حتٞميي٤م ًمٞمٚميي٦م  يٜميي٤م  ُمييثالً دقمييوة ٓؾمتٜمّميي٤مر  و ٓؾمييتٜم ا  اًمٜمٍميي

ُميين اًمٚمٞميي٤مزم ذم ُمٙميي٤من يمييلا  و ذم ُمّييجد يمييلا و ن يٙمييون َييٞمف آقمتٙميي٤مك ذم يييلع 

اًمٚمٞمٚم٦م ومالن ُمن اًمٜم٤مسهلل يلا سمٕم  ُم٤م  ٟمتجته يلع اًمٗمتن  و يلع اعمحنهلل وًمو  ن  ييل 

اًمٕمٚمييم يييم اًمييلين اؾمييتٗمتوا  و  ظمييل ر هيييم  و اؾمتِمييػموا ذم يييلع إُمييور اًمتييي حتييدث 
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ريي٤م  و ذريي٤م شمتخٓمٗمٜمي٤م ُمين ىمبيي٥م  و وؾم٤مطمتٜم٤م وذم  رَٜم٤م وشمٙم٤مد ذ ودمبي قمغم

ُمن سمٕمٞمدهلل ًمٜمج٤م ُمٜم٤م اًمٙمثػم اًمٙمثػمهلل وًمٙمن اًمٜمج٤مة اًمتي ٟمبيدي٤م ُم٤م يٙم٤مد ىمد  ص٤مب ُمٜمٝم٤م 

ٟمٗمّيٝمم  و ي٘موًميون قمين قميدد ىمٚمٞميل طمتيى ُمين اًميلين يٚم ُميون   طمٔم٤ًم يّيػمًا  و واوميبًا  ٓ

  ٟمٗمّٝمم سم٠مهنم  يل ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م.

ى قميييييغم ذي سمّميييييػمة قم٤مىميييييل  ٟميييييه ٓ يت٠مييييييل ًمْٞمييييي٤من ُميييييداظمل ييييييلع اًمٗميييييتن وٓ خيٗمييييي

وخم٤مرضمٝم٤م وسمٞم٤من ُمواـمن اًمِمدة واًمْمٕمف ومٞمٝم٤م  ٓ ىمٚمٞمل ُمين اًمٜمي٤مسهلل ًميٞمه يميل  طميد 

 و ًمييٞمه يمييل واطمييد يٛمٙمٜمييه  ن ي٘مييو  ذم يييلع اًمٗمتٜميي٦م ىمييوًٓ ومّمييالً  ٓ  ن يييو ىمييد  طميي٤مط 

يمٞميييف يٛمٙمٜميييه  ن سمٌميييء يمثيييػم ضميييدًا ُمييين يميييالهل ٟمْٞمٜمييي٤م قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهلهلل يتْيييلم سميييه 

يٕمييبك ُمييداظمٚمٝم٤م وخم٤مرضمٝميي٤م ًمٞمجتٜميي٥م  ن يّمييل  مم وؾمييال اًمٓمبيييق ومٞمٝميي٤م ومييال يّييتٓمٞم  

خم٤مرضمٝمي٤مهلل وُمين يٜمي٤م ُمين  ن يبضم   مم ُمدظمل ُمن ُميداظمٚمٝم٤م  و  ن يّميل  مم خميبج 

 صيييْحٜم٤م ٟميييبى وٟمّيييٛم  يمثيييػمًا ُمييين اًمٜمييي٤مس يتٙمٚمٛميييون يمالُمييي٤ًم ٓ  صيييل ًميييه ذم ديييين امهلل 

ن   سم٤مـمٞمييل اًمٙمييالهل يمييام يتحييدصمون ويٜم٘مٚمييون ُميين اًمٙمتيي٥م ُميي٤م ييي٥م ودبهلل ويتحييدصمون قميي

هلل ويّيييوون سميييلم ييييلع وشمٚميييكهلل ومٝميييلع وام اًمٕمٔميييٞمم ـم٤مُمييي٦م ُمييين ٞم٦مقمييين ال٘مييي٤مئق اإلؾميييالُم

اًمٓم٤مُم٤مت اًمتي يٜمْٖمي  ن ٟمحلري٤م و ن ٟمحلر اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤مهلل يمثيب اًمٕمٚميامء ويمثيب اًميدقم٤مةهلل 

ويمثييب اعمحبَييون ويمثييب اعمِمييجٕمون و صييْح٧م شمييبى ذم يمييل ٟميي٤مد وواد عٝمييبة ُميين 

ُميييٜمٝمم: اومٕمٚميييوا ومٞمٗمٕمٚميييونهلل اشمبيميييوا ومٞمؽميميييونهلل طمتيييى  ذا ضمييي٤مء  اًمٜمييي٤مس ي٘ميييو  وميييٞمٝمم واطميييد

اًمٕم٤مىمل ُمن  يل اًمٍْم وطمْك ا ُٕمب وُمٕمبوم٦م ُم٤ّمئل اًمٕمٚمم وشموظمي الق ُمن يمت٤مب 

ٓ  يييد ًمٜمٗمّيييه ؿميييٞمئ٤ًم يم٤مًمّميييٛم٧م  ن يٚميييوذ سميييه  و  ن يتٛمّيييك  ¢ ام وؾميييٜم٦م رؾميييو  ام

 سم٠ميداسمه.
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خٜم٤م ضميي اع ام وٓ  طمي٥م يٜميي٤م  ن  ـمٞمييل قمٚمييٞمٙمم ذم يييلع اعم٘مدُمي٦مهلل وىمييد  يمبُمٜمييي ؿمييٞم

ظمػمًا  ن  حتدث  ًمٞمٙمم سمٛمثل يلع اعم٘مدُم٦م سملم يدي ُم٤م ؾمتّٛمٕموٟمه ُمن ؿميٞمخٜم٤م ضمي اع 

ظمييػمًا ُميين اًمٕمٚمييم اًمٜمٗمييٞمه واعمّيي٤مئل اعمحٙمٛميي٦م اًمتييي يتٍْميي اإلٟمّيي٤من ومٞمٜميي٤م  يي٤م  ييين  ام

 ييي٥م  ن يٙميييون ويمٞميييف  ييي٥م  ن يٙميييون  ييي٤م ةشمييي٤مع ام قمييي  وضميييل ُمييين قمٚميييم اًمٙمتييي٤مب 

و  ن واطمدًا ُمثل اًمِميٞم  حمٛميد ٟمي٤مس اًميدين إًمْي٤مين واًمّٜم٦مهلل وعم٤م ومت  ام قمٚمٞمههلل وًم

ذم هميييػم ىموُميييه ذم ييييلا اًمْٚميييد  و ذم ؾميييواع يمييي٤من ذم سمٚميييد ُمييين اًميييْالد اًمتيييي شمٕميييبك طميييق 

اًمٕمٚمييامء ليي٩م  ًمٞمييه اًمٜميي٤مس ُميين يمييل  ىمٓميي٤مر اًمييدٟمٞم٤مهلل وًمٙميين يييو سمٞمٜمٜميي٤م وُم٘مييٞمم سمييلم  فمٝمبٟميي٤مهلل 

 ه ٤مشمييييه وُمبوي٤مشمييييه وختب ٤مشمييييه وُمّيييي٤مئٚمواًمٜميييي٤مس يتحييييدصمون قميييين قمٚمٛمييييه ويمتْييييه وحت٘مٞم٘م

عمّتٜمْٓم٦م اًمتيي رسميام ضمي٤مء ومٞمٝمي٤م سمي٤مًمٙمثػم  ين ش يّيْ٘مه  طميد ُمين اًمٕمٚميامءهلل وُمي  ذًميك ا

ٟمٔمن قمغم  ٟمٗمّٜم٤م  ن ٟمجٚمه  ًمٞمه  و  ن ي٠ميت اًمٜم٤مس  ًمٞمه ذم ييلا اًمْٚميد ييلع اسامييػم 

اًمٖمٗمييػمة اًمتييي شميي١مهل اًمّيي٤مطم٤مت واعمّيي٤مضمد ًمتّييٛم  يمالُميي٤ًم ي٤مئجيي٤ًم ٓ يٙميي٤مد اًمٙمييالهل  و ٓ 

 ٓ قمغم  ىمل اًم٘مٚمٞمل و يٌ اًمٞمّػم.يٙم٤مد اعمبء يٛمّك ُمن ٟمٗم  ومٞمه  

سمٕمد يلا ٓ يّٕمٜمي  ٓ  ن  ىمو : ضم ى ام قمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م وسم٤مر  ام قمٚمٞمه وومٞمههلل و ُمد 

ذم قمٛمبعهلل وٟمٗم  سمه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهللو ضم اع قميام ىميدهل  ي٤م ظميػم اسي اءهلل وًمٞمّيٛم  زم 

ؿمييييٞمخي أن  ن ٟمٕمييييود  مم اعمجٚمييييه سمٕمييييد  ن ٟمّمييييكم اًمٕمٍميييي  ن ؿميييي٤مء امهلل واًمّييييالهل 

 قمٚمٞمٙمم.

 ( 00:  00:  51/ 466) اهلدى والنور/

ٟمّٛم  يلع إي٤مهل يمٚمٛم٦م اسٝم٤مد شمؽمدد قمغم  ًمّٜم٦م اًمٙمثػمينهلل ؾمواء  يم٤مٟموا  اًم١ّما :

وٓ ؿمييك  ن اسٝميي٤مد يييو ر س ؾمييٜم٤مهل اإلؾمييالهلهلل ويييو  ىميي٤مدة  هل يميي٤مٟموا ُميين قم٤مُميي٦م اًمٜميي٤مسهلل
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اًمٓمبيق اًملي يٛمٝمد ًمٕم٘م٤مئد اإلؾميالهل وذائٕميه و طمٙم٤مُميه  ن شم٘ميود ذم إرضهلل وييلا 

ٓ خيٗمى قمغم  طمد ذم اًمٜم٤مس ىمدياًم وطمديث٤ًمهلل ُمّٚماًم يمي٤من  هل هميػم ُمّيٚممهلل وًمٙمين  ُمب 

ٓ ؿمييك  ن إُمييب ُميي  يموٟمييه فميي٤ميبًا ذم هم٤ميتييه وذم طم٘مٞم٘متييه  ٓ  ٟمييه يٖمٞميي٥م قميين يمثييػم ُميين 

اًمٜمييي٤مس اًمنميييوط اًمتيييي  ييي٥م شموومبيييي٤م طمتيييى يٙميييون ييييلا اسٝمييي٤مد ييييو اًمٓمبي٘مييي٦م اًمتيييي 

 ذم إرضهلل ومٙمثيػم ُمين ييلع يّٚمٙمٝم٤م اعمّٚمم  و ع٤مقم٦م اعمّٚمٛملم إلقمالء يمٚمٛمي٦م ام

إؾمئٚم٦م اًمتي سملم  يديٜم٤م شمتٜم٤مو  يلا اعموَوعهلل و و  ؾم١ما  ٟمٓمبطمه قمغم ؿميٞمخٜم٤م ييو 

ُمييين  طميييد اإلظميييوان: ُمييي٤م ذوط اًمبايييي٦م اًمتيييي شمبومييي هلل ويٙميييون ُمييين واضمييي٥م اعمّيييٚمٛملم 

ٟمٍمييييييي٤مهلل وذًمييييييك طمتييييييى ٓ ٟم٘ميييييي  ذم ٟمييييييذ الييييييدي٨م  و ذم اعمحييييييلور اًمييييييلي ذيمييييييبع 

ْميي٥م ًمٖمّمييْٞم٦م  و يييدقمو  مم قمّمييْٞم٦م وم٘متييل ُميين ىم٤مشمييل حتيي٧م راييي٦م قمٛمٞميي٦م يٖم»الييدي٨م: 

هلل شموَييي  ًمٜمييي٤م ييييلع اعمّييي٠مًم٦م ضمييي ا  ام ظميييػمًاهلل قمٚمييياًم يييي٤م  ظميييوان  ىميييو  شوم٘متٚمتيييه ضم٤ميٚمٞمييي٦م

ؾمييييٚمٗم٤ًم:  رضمييييو  ن شمٜمّمييييتوا  مم  ضم٤مسميييي٦م ؿمييييٞمخٜم٤ما ٕن يمثييييػمًا ُميييين إؾمييييئٚم٦م اًمتييييي وردشمٜميييي٤م 

ُمٕمٔمٛمٝمييي٤م  و ضمٚمٝمييي٤م شميييدور طميييو  ييييلا اعمٕمٜميييىهلل وًميييلًمك اًميييلي  رضميييوع  ن شمٚمتٗمتيييوا  مم 

اعمّتٗمٞمْميي٦م ًمٕمييل اسييواب قمييغم يييلا اًمّيي١ما  وطمييدع يٖمٜمييي قميين  ؾمييئٚم٦م يمثييػمة اإلضم٤مسميي٦م 

 ضمدًا شم٘مدهل  ٤م اإلظموان  ًمٞمٜم٤م وسم٤مر  ام ومٞمٙمم.

 محدًا م وصالة وؾمالُم٤ًم قمغم رؾمو  ام وسمٕمد: اًمِمٞم :

ومٞمج٥م قمغم اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًم  ن يٕمٚمٛموا  ن اسٝم٤مد ىمّامن: ضمٝمي٤مد دومي  ٓقمتيداء 

د اًمٙمٗمييييبهلل اسٝميييي٤مد إو  ٓ يييييبد قمٚمٞمييييه ُمٓمٚم٘ميييي٤ًم اًمٙميييي٤مومب وضمٝميييي٤مد ٟم٘مييييل اًمييييدقموة  مم سمييييال

اليييييدي٨م اًمّييييي٤مسمقا ٕٟميييييه ذم ييييييلع ال٤مًمييييي٦م  ي: طم٤مًمييييي٦م يٖمييييي و اًمٙمييييي٤مومب سمٚميييييدًا ُمييييين سميييييالد 

اعمّٚمٛملم ومٞمج٥م قمغم اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًم  ن يٜمٗمبوا يم٤مومي٦مهلل و ٓ يٗمٙميبوا ذم  ي رء 
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ذم  ي ذط  ٤م يٜمْٖمي  ن يتوومب ذم اسٝمي٤مد اًميلي ييو ضمٝمي٤مد ًمٜم٘ميل اًميدقموة  مم سميالد 

اًمٙمٗميييب واًمْميييال هلل ومبومييي  اًمبايييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م اًمتيييي دائييياًم ٟمدٟميييدن طمو ييي٤م وٟم١مييييدي٤م يميييل 

اًمت٠ميٞمد  ٟمام يو طمٞمٜمام يبيد اعمّٚمٛمون  ن هيٞمئوا  ٟمٗمّيٝمم و ن ي٘مٞمٛميوا دوًميتٝمم وذًميك 

ٓ يٜمْٖمييي  ن يٙمييون  ٓ حتيي٧م راييي٦م  ؾمييالُمٞم٦مهلل و ٓ  ٤ميييدوا ذا  اسٝميي٤مد  ٓ حتتٝميي٤مهلل 

٤مومب سمٚمدًا ُمن سمالد اعمّٚمٛملم ومٗمي يلع ال٤مًمي٦م ٓ  ُم٤م ذم ال٤مًم٦م إومم طم٤مًم٦م يٖم و اًمٙم

ٟمٗمٙميب ذم حت٘ميق ذًميك اًمنميط  و ؾميواعهلل و ٟميام قميغم اعمّيٚمٛملم  ن يٜمٗميبوا يم٤مومي٦م ًمييدوم  

ا ٓمييب إيميييؼم  ٓ ويييو يجيييوهل اًمٙمٗمييي٤مر قمييغم سميييالد اإلؾميييالهلهلل وًمييلًمك وم٤مًمٜمييي٤مس اًمٞميييوهل 

داء شمٗمٙمػميم َٞمق ضمدًا طمٞمٜمام يٗمٙمبون سمنمط رومي  اًمبايي٦م اإلؾميالُمٞم٦م ًميدوم  ُميثالً اقمتي

ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر اًملين اضمتٛمٕموا ُمن يمل ضم٤مٟم٥م وصوب ًمالقمتداء قمغم سمالد اعمّٚمٛملم 

ويييي اًمٕمييبابهلل ومٝم٤ميٜميي٤م  يي٥م قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م  ن يٜمٍمييوا اًمِمييٕم٥م اعمٕمتييدى 

قمٚمٞمييه ُميين اًمٙمٗميي٤مر و ٓ يٗمٙمييبوا  ن يييلا اًمِمييٕم٥م يييل دوًمتييه شمبوميي  راييي٦م اإلؾمييالهل  هل ٓهلل 

ّٚمم ُمن ؾمٞمٓمبة ذا  اًمٙمي٤مومب  و  وًمئيك ٕٟمٜم٤م ذم يلع ال٤مًم٦م ٟمبيد  ن ٟمٜم٘مل اًمِمٕم٥م اعم

 اًمٙمٗم٤مرهلل ومٝمٜم٤م  ٥م قمغم اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًم  ن يٜمٗمبوا يم٤موم٦م.

وال٘مٞم٘م٦م  ن ُمن ةصم٤مر يلع اًمٗمتٜم٦م اًمتي  عم٧م سم٤معمّٚمٛملم ذم ييلا اًمٕمٍمي واًمتيي ٓ 

ٟمٕمٚميييم  ييي٤م ُمثيييٞمالً ذم اًمتييي٤مري  اإلؾميييالُمي يمٚميييه  ن ُمييين ةصمييي٤مر ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  ن اعمّيييٚمٛملم 

ـميييلهلل وخييييتٚمال قمٚميييٞمٝمم اًمواضمييي٥م سميييام ٓ  ييي٥مهلل سميييل سميييام ٓ خييييتٚمال قمٚميييٞمٝمم اليييق سم٤مًم٤ْم

 يييوزهلل ؾمييي٥ْم ييييلا يٕميييود  مم  ُميييبين اصمٜميييلمهلل إُميييب إو : يتٕمٚميييق سمٕم٤مُمييي٦م اعمّيييٚمٛملم 

وذًمييك  هنييم سمٕمٞمييدون يمييل اًمْٕمييد قميين اًمتٗم٘مييه ذم اًمييدينهلل واًمّيي٥ْم أظمييب يتٕمٚمييق ًمييٞمه 

سمٕم٤مُميي٦م اعمّييٚمٛملم سمييل سمخ٤مصييتٝممهلل  وًمئييك ا ٤مصيي٦م اعمٗمييبوض  هنييم يدرؾمييون ُميي٤م طمييل 
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ٚمٛملم ُمييين اًمٗميييتن قميييغم َيييوء ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜمن وذًميييك ييييو اًميييلي سم٤معمّييي

 ام ٟم   ذم اعمّٚمٛملم. ن يتٕمبوموا قمغم الٙمم اًمنمقمي ومٞم ي٤ّمقمديم

وٓ سميي٠مس ُميين  ن ٟمييليمبيمم سمحييدي٨م وطمٙمييم ذقميييهلل  ُميي٤م الييدي٨م ومٝمييو ىموًمييه قمٚمٞمييه 

 اٟمٍمي  ظمي٤م  فم٤معمي٤ًم  و ُمٔمٚموُمي٤ًمهلل ىمي٤مًموا: يي٤م رؾميو  امر ييلا ٟمٜمٍميع»اًمّمالة واًمّالهل: 

 شُمٔمٚموُميييي٤ًمهلل ومٙمٞمييييف ٟمٜمٍمييييع فم٤معميييي٤ًم  ىميييي٤م :  ن مٜمٕمييييه قميييين اًمٔمٚمييييمهلل ومييييلا  ٟمٍمييييع  ييييي٤مع

ومٛمٜمي٤مسة اعمّيٚمٛملم سمٕمْميٝمم ًميْٕم  قمييغم ييلا اًمتٗمّميٞمل اعميليمور ذم ييلا الييدي٨م 

اًمّميييحٞم  ييييو ُمييي  إؾميييف ُمييين إُميييور اًمتيييي  صيييْح٧م ذم اًمٕمييي٤مش اإلؾميييالُمي ٟمّيييٞم٤ًم 

و اًمْٚمدييي٦مهلل ويييلا ُميي٤م ُمٜمّييٞم٤ًمهلل وهمٚمْيي٧م قمٚمييٞمٝمم ذم يمثييػم ُميين إطمٞميي٤من اًمٕمّمييْٞم٦م اًم٘مْٚمٞميي٦م  

 صيي٤مب يمثييػمًا ُميين اعمّييٚمٛملم طمٞمييٜمام وىمٕميي٧م اًمٗمتٜميي٦م إومم ويييي اقمتييداء اًمٕمييباب قمييغم 

اًمٙموييييي٧مهلل وم٘مييييد اٟم٘مّييييم اعمّييييٚمٛمون قمييييغم  ٟمٗمّييييٝمم  مم ومييييبي٘ملم ومبيييييق  ّيييين يييييلا 

آقمتييداء ويييو اقمتييداء فميي٤ميبهلل وومبيييق يّييتٜمٙمبعهلل وىمييد يمٜميي٤م وٓ ٟميي ا  ُميي  يييلا اًمٗمبيييق 

ًمنمع واَيح٦م سمٞمٜمي٦مهلل وُمٜمٝمي٤م أيي٦م اًمٙمبيٛمي٦م اًمتيي اعمّتٜمٙمب ٕٟمه خي٤مًمف ٟمّموص٤ًم ُمن ا

نَ ﴿ٓ ختٗمييى قمييغم  طمييدهلل  ٓ ويييي ىموًمييه شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَيي٤مِن ُِميي

ي شَمْْٖمِيي طَمتَّيى 
تِي ٤مشمُِٚموا اًمَّ َبى وَم٘مَي ٤م قَمغَم إظُمْي ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

اىْمتَتَُٚموا وَم٠َمْصٚمِ

ِب امَِّشَمِٗميَء  ِمَم  يمي٤من اًمواضمي٥م قميغم اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦مهلل ويمي٤من يٜمْٖميي  [9]الحجرات:﴾َ ُمْي

 ن ٟم٘مو : يم٤من اًمواضم٥م قمغم اًمدوًم٦م اعمّٚمٛم٦مهلل ًمٙمن ُمي  إؾميف ش يٙمين وقمّيى  ن 

يٙميييييون ىمبيْييييي٤ًم اًمدوًمييييي٦م اعمّيييييٚمٛم٦مهلل و ٟميييييام يٜمييييي٤م  دو   ؾميييييالُمٞم٦م ؿميييييٕمو ٤م ُمّيييييٚمٛم٦م  ُمييييي٤م 

ذًمييك ٓ خيييبج يييلع طمٙموُم٤مهتيي٤م وم٘مييد شمٙمييون ذم واد واًمِمييٕموب ذم واد ةظمييبهلل وًمٙميين 

 اًمِمٕموب اعمّٚمٛم٦م ُمن دائبة اإلؾمالهلهلل ومٝمي ؿمٕموب  ؾمالُمٞم٦م.
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 ىمييو : يميي٤من اًمواضميي٥م قمييغم اًمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م  ن شمٓمْييق ٟمييذ يييلع أييي٦م اًمٙمبيٛميي٦م: 

نَ ﴿ غَم  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَييي٤مِن ُِمييي ٤م قَمييي َداُ َ ٧ْم  ِطْمييي ٢مِْن سَمَٖمييي ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم وَمييي
ٚمِ ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميييوا وَم٠َمْصييي اعمْ

تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُْمِب امَِّإظُْمَبى ومَ  ُٚموا اًمَّ
ًمٙمن ش يٙمن يٜم٤م   [9]الحجرات:﴾َ٘م٤مشمِ

دو هلل ودو  ُمّيييٚمٛم٦م  يمثيييب  طمٙم٤مُمٝمييي٤م  و قميييغم إىميييل يمثيييػم ُمييين  طمٙم٤مُمٝمييي٤م خم٤مًمٗمييي٦م  ٓ 

ًمنؾمييالهلهلل ومٙمييي٤من  ُمييبًا ـمْٞمٕمٞمييي٤ًم ضميييدًا  ن ٓ يييتٛمٙمن  و  ٓ ي٘ميييوهل دوًمييي٦م ُميين ييييلع اًميييدو  

ُحوا سَمٞمْييييٜمَُٝماَم ﴿ًمتٓمْٞميييق أييييي٦م اًمّيييي٤مسم٘م٦مهلل 
ٚمِ وميييي٢من ش يتح٘مييييق اًمّمييييٚم   [9]الحجرررررات:﴾وَم٠َمْصيييي

 وم٘م٤مشمٚموا اًمتي شمْٖمي طمتى شمٗميء  مم  ُمب ام.

ش ي٘مييم وٓ دوًمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م سمتٓمْٞمييق ييييلع أيييي٦م اًمٙمبيٛمييي٦مهلل ذًمييك ٕٟميييه ش يٙمييين يٜمييي٤م  

وا َ ُْم َُم٤م اؾْمتََٓمْٕمُتمْ ﴿دوًم٦م ىمد ىم٤مُم٧م سم٠مطمٙم٤مهل اإلؾمالهل يمٚمٞم٤ًم وُمٜمٝم٤م ىموًمه شمٕم٤ممم:   َوَ قِمدا

يُممْ  ُْوَن سمِِه قَمُدوَّ امَِّ َوقَمُدوَّ ٍة َوُِمْن ِرسَم٤مِط اْ َٞمِْل شُمْبِي  ....[63]األنفمل:﴾ُِمْن ىُموَّ

وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ٓ ويي  طمال   يمؼم دوًم٦م يم٤مومبة وـم٤مهمٞم٦م  طمال ٤م ذم اًميدي٤مر 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمبسمٞم٦م اًمتي ش يّْق ذم اًمت٤مري  اإلؾمالُمي  ن وـمئتٝم٤م ُمثل يلع إىمداهلهلل 

وم٤مؾمتٕم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م سم٤مًمدوًمي٦م إُمبيٙمٞمي٦م و طمٚميويم سم٤مظمتٞمي٤مريم يميام ي قمٛميون 

وًمٞمه ًمٜم٤م  ٓ  ن ٟمتٛمّك سمام يٜمٓم٘مونهلل  طمٚمويم دي٤مريم سمب٤َميم سميل وسمٓمٚمي٥م ُميٜمٝممهلل 

يم٤مٟم٧م يلع يي اًمٗمتٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مهلل وادقموا سم٠من يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمِورة ًمدوم  ُم٤م ىمد 

 اًمدوًميي٦م اًمٙمويتٞميي٦مهلل ومتحٗمٔميي٤ًم عمٜميي  ُمثييل ي٘ميي  ُميين اقمتييداء صميي٤من ُميين اعمٕمتييدي إو  قمييغم

يييلا آقمتييداء اًمثيي٤مين وىمٕميي٧م اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م ذم ُميي٤م يييو  ظمٓمييب  يي٤م يميي٤مٟموا يتو ييون 

 ٟمه ؾمٞم٘م هلل ويو  دظم٤م م ًمألُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤من ذم سميالد اإلؾميالهل دون  ن شميباب ُمين 

ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر ىمٓمييبة دهلهلل ودون  ن يييدومٕموا اس ييي٦م قميين يييد ويييم صيي٤مهمبون يمييام يييو 
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ض سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م اًمتييي حتٙمييم سمييام  ٟميي   امهلل  ن شمٗمييبض اس ييي٦م اعمٗمييبو

قميغم اًمٙمٗميي٤مر  قمييداء اإلؾمييالهل واعمّييٚمٛملم ًمٙميين ُميي  إؾمييف اًمِمييديد يميي٤من إُمييب قمييغم 

اًمٕمٙمه ُمين ذًميكهلل وم٘ميد دومي  اًمّيٕموديون سميد   ن ي٠مظميلواهلل دومٕميوا اعمالييلم اعمالييلم 

  ذم ؾميييْٞمل ُم٘م٤مشمٚمييي٦م يميييام شمّيييٛمٕمون وشمٕمٚمٛميييون إلُميييداد يييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر ذم ؾميييْٞمل ُمييي٤مذا

اًمٕم٤ْمؾمييييٞم٦مهلل  ٦ماعمّييييٚمٛملم ذم سمييييالد اًمٕمييييبابهلل ويم٤مٟميييي٧م ىمييييدياًم يمييييام شمٕمٚمٛمييييون دار ا الوميييي

واؾمييتٛمب اإلؾمييالهل يٜميي٤م  يٕمٛمييل قمٛمٚمييه ىمبوٟميي٤ًم ـمويٚميي٦مهلل ومٙمٜميي٤م ٟم٘مييو  ُميين ىمْييل: ٓ  يييوز 

ُمٜميي٤مسة اًمٕمييباب ٕهنيي٤م اقمتييدت قمييغم اًمٙموييي٧مهلل وًمٙميين صييدب ام اًمٕمٔمييٞمم طمٞمييٜمام ىميي٤م  

َيييييي٤ميمِِبينَ وَ ﴿ذم ييييييي١مٓء اًمٙمٗميييييي٤مر اعمجييييييبُملم:  ػْمُ اعمْ َب امَُّ َوامَُّ ظَميييييي ُبوا َوَُمَٙميييييي ]آل ﴾َُمَٙميييييي

طمٞميي٨م  هنييم اؾمييتٓم٤مقموا  ن  ٛمٕمييوا طمييو م يمثييػمًا ُميين اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة وٓ  [54عمرررا :

همباسمييي٦م ذم ذًميييكهلل وم٘ميييدياًم ىمٞميييل:  ن اًمٓمٞميييور قميييغم  ؿميييٙم٤م ٤م شم٘مييي هلل وًمٙمييين اًمٖمباسمييي٦م يميييل 

ٝمم يمثيييػمًا ُمييين اًميييدو  اًمٖمباسمييي٦م  هنيييم اؾميييتٓم٤مقموا سمٛمٙميييبيم اعمِمييي٤مر  ًمٞميييه  ن يْميييٛموا  ًميييٞم

اإلؾميييالُمٞم٦م ُمييي٤مذا يم٤مٟمييي٧م اًمٕمٚمييي٦م اًمتيييي ريمٜميييوا  ًمٞمٝمييي٤م واؾميييتٓم٤مقموا  ن ي٘مٜمٕميييوا شمٚميييك اًميييدو  

اإلؾمييالُمٞم٦م  و الٙموُميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م اؾمييتٓم٤مقموا  ن ي٘مٜمٕموييي٤م سميي٠من يٜمْمييٛموا  ًمييٞمٝمم ذم 

ؾمْٞمل ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٕمبابهلل زقمٛموا  ن اعم٘مّمود ُمن يلا اسٛم  ا ٓمػم ييو  قمي٤مدة اًمٕميباب 

 ًمٙموي٧م  مم  يٚمٝم٤م. مم طمدودي٤م وشمّٚمٞمم ا

يمٜميي٤م ٟمٔميين  ن يييلع اًمييدقموى يييي دقمييوى صيي٤مدىم٦مهلل و هنيي٤م ًمييو حت٘م٘ميي٧م ًمتٛمٜمٞمٜميي٤م ذًمييك 

وًمٙميين ٓ  ن يٙمييون ُميين دو  اًمٙمٗمييب و ٟمييام  ن يٙمييون ُميين اعمّييٚمٛملم   ٟمٗمّييٝمم حت٘مٞم٘ميي٤ًم 

ُمٜمٝمم ًمًي٦م اًم٤ّمسم٘م٦مهلل )وم٠مصٚمحوا سمٞمٜمٝمام( ا ٓم٤مب سمال ؿمك يميام ٓ ريي٥م ومٞميه  ٟميام ييو 

نَ  َو ِْن ـَم٤مئَِٗمتَييي٤منِ ﴿ًمٚمٛمّيييٚمٛملم:  ُحوا سَمٞمْيييٜمَُٝماَم  ُِمييي
ٚمِ ُييي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميييوا وَم٠َمْصييي  [9]الحجررررات:﴾اعمْ
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ًمٙمن ُم  إؾمف اًملي شموًموا ومٞمام ادقموا وًمٞمه ومٞمام ومٕمٚموا سمٕمدهلل اًملين طم٤موًموا  قم٤مدة 

ْالد اًمٙمويتٞمي٦م ٕصيح٤م ٤م و رضمي٤مع اعمٕمتيدي  مم  رَيه ييم يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر واًميلين اًم

ذا يم٤من ٟمتٞمجي٦م ييلا اعمٙميب  فمٝميب ذًميك اٟمْمٛموا  ًمٞمٝمم ُمن الٙموُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مهلل ومام

وشمْلم ًمٙميل ذي قمٞمٜميلم وًميو يم٤مٟمي٧م ي٤مشمي٤من اًمٕمٞمٜمي٤من ٓ سمّميػمة  يامهلل   قمٜميي سميلًمك طمتيى 

اًمٙمٗم٤مر شمْيلم  يم  ن ييلا اًمتٙمتيل وييلا اًمتجٛمي  ش يٙمين طم٘مٞم٘مي٦م إلظميباج اًمٕميباب ُمين 

اًمٙمويييييي٧م  ٟميييييام ًمتحٓميييييٞمم اًمٕميييييبابهلل وييييييلا  ُميييييب ٓ  تييييي٤مج  مم ذحا ٕن اإلذاقمييييي٤مت 

الت ويميييل وؾمييي٤مئل اإلقميييالهل ىميييد  عٕمييي٧م قميييغم ييييلع ال٘مٞم٘مييي٦م طمتيييى اسبائيييد واعمجييي

 اًمٙمٗم٤مر   ٟمٗمّٝمم.

ذم ييييييلع ال٤مًمييييي٦م أن ٟم٘ميييييو :  ييييي٥م قميييييغم ُمييييين سم٘ميييييي ُمييييين اًميييييدو  اإلؾميييييالُمٞم٦م ش 

يتورـموا  ن يٜمْمٛموا  مم ُمن يّٛمويم سم٤ملٚمٗمي٤مء وضمي٥م قميغم ييلع اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦م 

ٕمييباىمٞملم وقمييغم يييلع اًم٤ْمىمٞميي٦م قمييغم الٞميي٤مد  ن ي٘ميي٤مشمٚموا اًمٙمٗميي٤مر اًمييلين  يي٤مرسمون أن اًم

اًميييدو  وٓ  ىميييو  إوميييبادهلل قميييغم ييييلع اًميييدو  ٓ  ىميييو   وميييباد ًموطميييديم و ٟميييام قميييغم 

اًميييدو  سمجٞموؿميييٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمٞمييي٦م اعمتٛمبٟمييي٦م واعمتٛمبؾمييي٦م قميييغم اًم٘متييي٤م  ذم أٓت الديثييي٦م 

اعمٜم٤مؾم٦ْم عمثل ييلا اًمٖمي و قميغم يي١مٓء اًميدو   ن يْي٤مدروا  مم آٟمْميامهل  مم اًمٕميباب 

ٜم٧م ٟمٞمتٝمم  هن٤م حتٓمٞمم اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمههلل يلا عم٘م٤مشمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر اًملين شمْٞم

الٙمييم اًمييلي اٟمتٝمٞميي٧م  ًمٞمييه أن يتٕمٚمييق سمتٚمييك اعمّيي٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞميي٦م اًمتييي  ذت  ًمٞمٝميي٤م ذم 

ُمٓمٚم  يمٚمٛمتي يلع طميلم ىمٚمي٧م: ؾمي٠محتدث  ًميٞمٙمم سمحيدي٨م وُمّي٠مًم٦م وم٘مٝمٞمي٦مهلل اليدي٨م: 

ًمٚمٙميويتٞملمهلل  اٟمٍم  ظم٤م  فم٤معم٤ًم  و ُمٔمٚموُم٤ًم.  أن اًمٕمباب ُمٔمٚموهلهلل يم٤من ُمن ىمْل فم٤معم٤مً 

 ُمييي٤م أن صييي٤مر ُمٔمٚموُمييي٤ًم ُمييين دو  اًمٙمٗميييب ُمييي٤م  دري قميييددي٤م قمنميييون  و  يمثيييب واٟمْميييم 
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 ًمييٞمٝمم سمٕمييي  اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ومييي٤مًمٕمباب اًمٞمييوهل ُمٔمٚميييوهلهللو  ييي٥م ُمٜم٤مسشميييه وطمٞميييٜمام 

 ىمو  يلا اًمٙمالهل ومال يٜمْٖمي  ن يت٤ْمدر  مم ذين  طمد اًمّي٤مُمٕملم ًميه  ٟمٜمي٤م ٟمٕمٜميي ُمٜمي٤مسة 

ٓهلل ييلا ٓ  يوز  ؾميالُمٞم٤ًمهلل و ٟميام  ي٥م  ن  طم ب اًمْٕم٨م  و ُمٜم٤مسة ؿميخذ سمٕمٞمٜميههلل

ٟمٜميي٤مس اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي و ن ٟمييدوم  قمييٜمٝمم يييلع اًمييدو  اًمتييي اؾمييتٕمٛمٚم٧م يمييل وؾميي٤مئل 

اًمتدُمػم وصْتٝم٤م قمغم اًمٕمباب واسٞم  اًمٕمباىمي ٓ ي ا  ذم اًمٙمويي٧مهلل ًميو  هنيم يمي٤مٟموا 

صييي٤مدىملم وميييٞمام  ؿمييي٤مقموا ذم  و  إُميييب ورضمييي  اًمٕميييباب  مم طميييدودع وقمييي٤مدت اًمدوًمييي٦م 

 مم  صح٤م ٤م ٟٓمتٝم٧م اعمِمٙمٚم٦مهلل وًمٙمين ُمي  إؾميف اًمِميديد ًم٘ميد اؾميتٖمٚم٧م اًمٙمويتٞم٦م 

يلع اًمدقموى اًمٙم٤مومبة سم٠مهنم يبيدون ُمٜم٤مسة اًمِمٕم٥م اًمٙمويتي قمغم اًمٕمبابهلل شمْلم  ن 

ىمّمييييديم يييييو حتٓمييييٞمم اًمِمييييٕم٥م اًمٕمباىميييييهلل ًمييييلًمك  يييي٥م ُمٜميييي٤مسهتم قمييييغم  قمييييدائٝمم 

 اعمٝم٤معلم  م.

٥م  ن يٙميون واىمٕمٞمي٤ًمهلل و ٓ  ُم٤م اعمّي٠مًم٦م اًمٗم٘مٝمٞمي٦مهلل ومٝميي شمٚمٗمي٧م اًمٜمٔميب  ن اعمّيٚمم  ي

يٙمون شمٗمٙمػمع ضم٤مُمدًاهلل ُمثٚمه يمٛمثل سمٕم  إُمور اًمٗم٘مٝمٞمي٦مهلل ا ٛميب طمٞميٜمام يٙميون مخيبًا 

ومٜمحن ٟمٜمٝميى قمٜميه ٕن اًمِمي٤مرع طمبُميه ذم ةي٤مشميه وذم  طم٤مديي٨م ٟمْٞميههلل وًمٙمين ا ٛميب ييلع 

ًمو  هن٤م حتوًم٧م وختٚمٚم٧م ص٤مرت ظميالً ٓ  يوز ًمٚمٛمّيٚمم  ن ئميل قمٜميد ىموًميه اًمّي٤مسمق 

ذسمههلل ذًمك ٕٟمه شمٓمور وص٤مر ؿمٞمئ٤ًم ةظمب همػم ال٘مٞم٘م٦م اًم٤ّمسم٘م٦مهلل  ن يلا اًمنماب طمباهل 

يمييي٤من مخيييبًا ومّمييي٤مر ظميييالً يمييي٤من حمبُمييي٤ًم ومّمييي٤مر طميييالٓهلًل وقميييغم ذًميييك وم٘مٞمّيييوا ُمييين قمٜميييد 

 ٟمٗمّييٙمم ُمّيي٤مئل يمثييػمة ويمثييػمة ضمييدًاهلل ُميين  ؿمييٝمبي٤م  ن اعميي٤مء يٜم٘مّييم  مم صمالصميي٦م  ىمّيي٤مهل: 

ٝميي٤مهلل ُمٓمٝمييب وـميي٤ميب وٟمجييههلل وًمٙميين ىمييد يٕمييبض  ييلع إٟمييواع ُميي٤م خيبضمٝميي٤م قميين طمٙمٛم

ُمثالً: اعم٤مء اعمٓمٝمب ويو سمواىمٕمه ـم٤ميبهلل ىمد خيبج قمن يموٟمه ُمٓمٝمبًا وئمل ـم٤ميبًاهلل صميم 
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ذم سمٕمييي  إطمٞمييي٤من ىميييد خييييبج قمييين يموٟميييه ـمييي٤ميبًا ومٞمّميييْ  ٟمجّييي٤ًمهلل ييييلا اعمييي٤مء اًميييلي 

شمييٜمجه ىمييد يتٓمييور ويتحييو  سمييام يٙمثييب قمٚمٞمييه ُميين اعميي٤مء  ي: سمٛمٙم٤مصمبشمييه سم٤معميي٤مء اًمٓميي٤ميبهلل 

ا  ي٥م قميغم اًمٗم٘مٞميه اعمّيٚمم  ن يٕمٓميي ومٞمٜم٘مٚم٥م  مم ـم٤ميب سمٕمد  ن يمي٤من ٟمجّي٤ًمهلل ويٙميل

 ًمٙمل طمٙمم طمٙمٛمههلل و ٓ ئمل قمٜمد ا لٙمم إو  وىمد دظمل ومٞمه ُم٤م ي٘ميض  ن يتٖمػم.

 قمييييغم اًمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م  ن يٜميييي٤مسوا ىمٚميييي٧م ذم عٚميييي٦م ُميييي٤م ىمٚميييي٧م ةٟمٗميييي٤ًم  ٟمييييه  يييي٥م 

ًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي وحتٗمٔمييي٧م وىمٚمييي٧م وًميييٞمه قميييغم إوميييبادهلل  قمٜميييي سميييلًمك  ن محييي٤مس ا

  اًمٗمتٜميي٦م وسمخ٤مصيي٦م أنهلل ييي١مٓء ٓ يٜمْٖمييي  ن يٗمٙمييبوا إومييباد اًمييلين ؿميي٤ميدٟم٤مع ذم  و

سمٛمٜمي٤مسة اًمٕمييباب ومبدييي٤ًمهلل و ٟمييام قمٚمييٞمٝمم  ن  ٛمٚمييوا دو ييم قمييغم  ن يٙموٟمييوا ُمٕمٝمييم ذم 

ُمٜميي٤مسة اًمٕمييباب قمييغم  قمييدائٝمم اًمييلين ؾمييٛموا سم٤ملٚمٗميي٤مءهلل واًمّيي٥ْم ذم ذًمييك يٕمييود  مم 

ههلل  ُميي٤م  ُمييبين اصمٜمييلمهلل إُمييب إو : ذقميييهلل وإُمييب اًمثيي٤مين: اًمواىميي  يييو اًمييلي يٗمبَيي

اًمنمع وميٜمحن ٟمٕمٚميم ُمين اًمّيٜم٦م اًمّميحٞمح٦م  ن اعمّيٚمٛملم اًميلين يمي٤مٟموا ي٘مي٤مشمٚمون اًمٙمٗمي٤مر 

ذم اًمٕمٝمييييود إومم طمتييييى ذم اًمٕمٍميييي اًمٜمْييييوي يم٤مٟميييي٧م يمييييل ىمْٞمٚميييي٦م شم٘م٤مشمييييل  ومبادييييي٤م ُميييي  

ىمْٞمٚمتٝميييي٤مهلل وم٤معمٝميييي٤مضمبون ُميييي  اعمٝميييي٤مضمبينهلل وإٟمّميييي٤مر ُميييي  إٟمّميييي٤مرهلل دمٛمٕمٝمييييم دائييييبة 

داهتيي٤م وشم٘م٤مًمٞمييدي٤م اًمتييي ٓ ختتٚمييف ُميي  اإلؾمييالهلهلل ومٚمييامذا يميي٤من يييلا  ٕن ًمٙمييل ىمْٞمٚميي٦م قم٤م

اإلؾميييييالهلهلل وم٤مًمتٗمييييي٤ميم واًمٚمٖمييييي٦م وٟمحيييييو ذًميييييك يميييييل ييييييلا  ييييي٤م يتٕمٚميييييق سمييييي٤مًمتٜمٔمٞمم ًمٚمجٝمييييي٤مد 

اإلؾمييالُميهلل وميي٢مذا ذيْيي٧م دوًميي٦م ُميي٤م سمِمييٕمْٝم٤م ًمٚمجٝميي٤مد ومتٙمييون  ييم رايييتٝمم ا ٤مصيي٦م  ييمهلل 

و وميييباد ؿميييٕمْٝمم يٗمٝمٛميييون  ؾمييي٤مًمٞمْٝمم ويٗمٝمٛميييون ًمٖميييتٝمم وٟمحيييو ذًميييكهلل ييييلا ييييو اًمّييي٥ْم 

 إو  ويو اًمنمقمي.

ُميي٤م إُمييب اًمييلي ي٘متْمييٞمه اًمواىميي  وميي٤مٕومباد طمٞمييٜمام يييليْون  مم يٜميي٤م  ومّٞمٜمْمييٛمون  
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 مم ٟمٔمييي٤مهل  وًٓ ٓ قمٝميييد  يييم سميييههلل وٓ ُمٕمبومييي٦م ُميييٜمٝمم سميييههلل وصم٤مٟمٞم٤ًم:ىميييد  يييو  سمٞميييٜمٝمم وسميييلم 

اًم٘مٞم٤مهل سمٙمثػم ُمن اًمواضم٤ْمت اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمٗمبدي٦م ٕهنم ُم٤م  اقمت٤مد ذًمك اًمٜمٔمي٤مهل  ن يٕميٞم  ذم 

ن  ييي٤مومٔموا قميييغم ذيٕميييي٦م اإلؾميييالهلهلل وقمييييغم ٛملم  ٚمٟمٔمييي٤مهل اإلؾميييالهل اًمييييلي يٚمييي هل اعمّيييي

 طمٙم٤مهل اًمدينهلل وًمو ذم ؾم٤مقم٦م اًمٕمٌةهلل وًموذم ؾمي٤مقم٦م اليببهلل ُمين ذًميك ُميثالً ًمٕمٚمٙميم 

عٞمٕم٤ًم شمٕمٚمٛمون ُمن يمت٥م اًمٗم٘ميههلل وُمين يمتي٥م اليدي٨م صيالة شمّيٛمى سمّميالة ا يوكهلل 

صالة ا وك يلع  ٤م ٟموقمٞم٦م ظم٤مص٦م و ي٤م صيٗم٦م ظم٤مصي٦مهلل وُمي٤م  فمين  ٓ  ن  يمثيب  وميباد 

ومون طم٘مٞم٘م٦م يلع اًمّمالة اًمتي شمّٛمى سمّمالة ا وكهلل وذم فمٜميي  ن اعمّٚمٛملم ٓ يٕمب

ي١مٓء إومباد  ذا ُم٤م ذيْوا ًمٚم٘مت٤م  ًمتح٘مٞمق يلع اعمٜم٤مسة ويو أن ومبض قملم قمغم 

يمل ُمن يّتٓمٞم   ن  ٛمل اًمّالحهلل ويّتٓمٞم   ن ييداوم  قمين شمٚميك اًميْالد اإلؾميالُمٞم٦مهلل 

وهنم ١مٜمٔمم ؿمييييييييييي١مٓء اًميييييلين ىميييييد ييييييليْون  يييييلع اًمٜمٞمييييي٦م  ذا ش يٙمييييين يٜمييييي٤م  دوًمييييي٦م شمييييي

ومّٞمْمٞمٕمون ُمن اًمواضم٤ْمت  يمثب ُمن حت٘مٞمق ييلا اًمواضمي٥م اًميلي ذيْيوا  ًمٞميههلل سمٛمٕمٜميى: 

٤م﴿ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  ٤م َُمْوىُموشًميي ت٤َمسًميي
غَم اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم يمِ الَة يَم٤مَٟميي٧ْم قَميي يي هلل وُميين [133]النسررم :﴾ ِنَّ اًمّمَّ

ذًميييك  ن صيييالة ا يييوك ٓ شمّييي٘مال ومبَيييٞم٦م اعمح٤مومٔمييي٦م قميييغم اًموىمييي٧م طمتيييى ذم صيييالة 

بب ذم اًم٘متييييي٤م هلل وذم فمٜميييييي  ذا يمييييي٤من يييييي١مٓء إوميييييباد ُمييييين ا يييييوكهلل طمتيييييى ذم الييييي

هنم ؾمييتٙمون ظمّيي٤مرة ٛمٕمٝمييم ٟمٔميي٤مهل  ؾمييالُمي  ٙمٛمٝمييم ويييٜمٔمم ؿميي١مواعمّييٚمٛملم ٓ  

ي١مٓء إوميباد وميٞمام  ذا ذيْيوا يٜمي٤م  ًمتح٘مٞميق وميبض  ن يْميٞمٕموا ُم٘م٤مسمٚميه ومبوَي٤ًم يمثيػمة 

٦م  ن ويمثػمة ضمدًاهلل وًمٕمٚمه  ٤م ي٘مبب  ًمٞمٙمم يلع اًمّمورة اًمتي ٓ يٜمْٖمي  ن شمٙمون واىمٕم

يمثػمًا  ن يليْون  مم ال٩م ٕداء ومبيْمي٦م الي٩م ومبيْمي٦م اإلؾميالهلهلل ُمي٤م طمي٩م ُمٓمٚم٘مي٤ًمهلل 

ومٝمو يبيد  ن ي١مدي يلا اًمٗمبض اًمٕمٞمٜميهلل و ذا سمه سم٥ّْم ضمٝمٚمه وقمدهل ُمٕمبومته سموضموب 
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اعمح٤مومٔميي٦م قمييغم  داء يمييل صييالة ذم وىمتٝميي٤م ومٝمييو يْمييٞم  يمثييػمًا ُميين اًمّمييٚموات ذم ؾمييْٞمل 

ام الييباهلهلل  ذا يميي٤من اعمّييٚمم يبيييد  ن  حت٘مٞميق يييلا اًمواضميي٥م  ٓ ويييو اليي٩م  مم سمٞمي٧م

 ريم٤مٟمي٤ًم ومٝميلا ظميػم ًميه  ن يْ٘ميى  ه  ذم ؾميْٞمٚمٞمِّ ْمَي ي١مدي ريمٜمي٤ًم يمٝميلا اًميبيمن الي٩م وًمٙمين يُ 

ذم دارع ذم سمٚمدع حم٤مومٔم٤ًم قمغم صٚمواشمه ي١مدي يميل صيالة ُمٜمٝمي٤م ذم وىمتٝمي٤م ييلا ظميػم ًميه 

٩م ُمن  ن ي١مدي صٚموات قمديدة ذم ؾمْٞمل  داء ريمن ُمن  ريم٤من اإلؾمالهل  ٓ وييو الي

  مم سمٞم٧م ام الباهل.

ًمييلًمك وًمييبيثام يتييوومب ًمٚمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي ُميين يٜميي٤مس يييلا اًمِمييٕم٥م ُميين الٙموُميي٤مت 

اإلؾمييالُمٞم٦م ومٕمٚمييٞمٙمم  ٟمييتم أن  ن دم٤ميييدوا  ٟمٗمّييٙممهلل وٓ  ن شمّتّييٚمٛموا ًمٕمييواـمٗمٙمم 

و ن ييييلي٥م يميييل ُميييٜمٙمم ٓ يٚميييوي قميييغم رء ؾميييوى يبييييد  ن  ٤مييييد يٜمييي٤م  وييييو  ذا 

ن إطمٙمي٤مهل اًمنميقمٞم٦م يميام  عمحٜمي٤م  مم ذًميك وصل يٜم٤م  ٤َمع واٟمامع و ٤َمع يمثػمًا ُم

ةٟمٗمييي٤ًمهلل ومٕمٚمٞمٜمييي٤م وال٤مًمييي٦م ييييلع  ن ٟمٕمٜميييى سمجٝمييي٤مد اًميييٜمٗمه اًميييلي ييييو ذم ال٘مٞم٘مييي٦م ٓ يٙميييون 

اعمّييييٚمم س٤ميييييدًا ذم ؾمييييْٞمل ام  ٓ  ذا ضم٤ميييييد يييييواعهلل وقمٚمٞمييييه  ن يٛمييييبن ٟمٗمّييييه قمييييغم 

اعمييي١مُمن ُمييين »س٤مييييدة ييييواع وييييو ذم قم٘ميييب دارعهلل يميييام ىمييي٤م  قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: 

وًمٞمٜمٔمييب يمييل ومييبد ُمٜميي٤م ي٤ميٜميي٤م ومّييٞمجد ٟمٗمّييه ُم٘مٍمييًا سم٤مًم٘مٞميي٤مهل سمٙمثييػم ُميين  شاع مضم٤ميييد يييو

اًمواضمْي٤مت اًمٕمٞمٜمٞميي٦مهلل وًمييلًمك ومٚمٞمتييدار   ُمييبع وًمٞمحّيين شموسمتييه و وسمتييه  مم ام قميي  وضمييل 

ًمٞمح٘مييق ٟموقمييي٤ًم ُمييين اسٝميي٤مد ًمٕمٚميييه سمٕميييد ذًمييك  ذا ضمييي٤مء وىمييي٧م اسٝميي٤مد ذم ؾميييْٞمل ُمٜمييي٤مسة 

ن قميغم اسٝمي٤مد ذم قم٘ميب دارع  ن تٛمباًمتٛمٙمن ُمن ياًمٕمباب قمغم  وًمئك اًمٙمٗم٤مر طمٞمٜمئل ٍ 

 ٤ميد ذم ؾمْٞمل ام قم  وضمل ظم٤مرج سمٚمدعهلل ويْ٘مى رء ٓسمد ُمٜمه وال٤مًم٦م يمام ذيمبٟم٤م 

يييييي ذَ  ن  ُ   ٟمييييييام شمٜمٍمييييييون وشمبزىمييييييون »ب اليييييي٤معين سم٘موًمييييييه قمٚمٞمييييييه اًمّمييييييالة واًمّييييييالهل: يمِّ
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وميييي٢مذا يمٜميييي٤م َييييٕمٗم٤مء أن ٓ ٟمّييييتٓمٞم  يميييي٠مومباد  ن  شسمْمييييٕمٗم٤مئٙممهلل سمييييدقم٤مئٝمم و ظمالصييييٝمم

ومٕمغم إىمل  ن ٟمدقمو  م وٟمخٚميذ  يم ذم اًميدقم٤مءهلل وسمخ٤مصي٦م ٟمٜم٤مس ؿمٕم٥م اًمٕمباب 

ذم اًم٘مٜموت ذم اًمّمٚموات ا ٛمه يمام يٗمٕمل يمثيػم ُمين  ئٛمي٦م اعمّي٤مضمد اًمٞميوهلهلل وًمٙمين 

اعمٝمييييم  ن ٟمخٚمييييذ ذم اًمييييدقم٤مء  مم ام قميييي  وضمييييلهلل ًمٕمييييل ام قميييي  وضمييييل يٕمٞمييييد ييييي١مٓء 

اًمٙمٗمييي٤مر ُمٝمييي وُملمهلل و ٕميييل اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي ُمٜمّميييورين يميييام ٟمبضميييو ذًميييك ُمييين رب 

 لم.اًمٕم٤معم

 (  00:  17:  28/ 466) اهلدى والنور/

ي٘مو : يلع البب اًميدائبة أن وييلا  اًم٤ّمئل:ضم ايمم ام ظمػمًاهلل ي٠ّم   اًم١ّما :

اًموَيي  اًمييلي يٕمٞمِمييه اعمّييٚمٛمونهلل  يييي ومتٜميي٦م  يي٥م قمييغم اعمّييٚمم ومٞمٝميي٤م  ن يٚميي هل سمٞمتييه 

ويٙمف ًم٤ّمٟمه قمين اًمٙميالهل ومٞمٝمي٤مهلل  هل  ٟميه  ي٥م قمٚمٞميه  ن يِمي٤مر  ذم ييلع اليبوبهلل  و 

الييبب ُميين ضمٝميي٦م اعمّييٚمٛملم َييد اًمٙميي٤مومبين ُميين يمييال اًمٓمييبوملمهلل ٟمبضمييو شموَييٞم   يييلع

 اإلضم٤مسم٦م وضم ايمم ام ظمػمًا 

 فمن يلع ؾمْق اسواب قمٚمٞمههلل ُم٤م ومٞمه رء ضمديدهلل وظمالصي٦م ُمي٤م ؾميْق ىميد  اًمِمٞم :

ذيمبٟمييي٤م ًمٙميييم ذم يمٚميييامت ُمْمييي٧م و ذت  مم سمٕمْميييٝم٤م ُمييين ىمْيييل عمييي٤م صمييي٤مرت اًمٗمتٜمييي٦م يمٜمييي٤م 

س سمٞميييوشمٙمم( ٕن اًمٗمتٜمييي٦م يم٤مٟمييي٧م سميييلم ومتٜمييي٦م ٟميييليمبيمم سم٘موًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: يموٟميييوا  طميييال

ُمّييٚمم قمييغم ُمّييٚممهلل وومتٜميي٦م  ظمييبى ضمٚمْيي٧م اًمٙمٗميي٤مر  مم سمييالد اعمّييٚمٛملمهلل ويميي٤من  اءاقمتييد

هل ومٙمٜم٤م ٟم٘مدهل  ًمٞمٙمم ىموًمه قمٚمٞمه اًمّال يوُمئٍل خيِمى  ن شم٘م  اًمٗمتٜم٦م سملم ُمّٚمٛملم  ٟمٗمّٝمم

ذم سمٕم   طم٤مدي٨م اًمٗمتٜم٦م: )يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙمم( ٕن يميالً ُمين اًمٓمي٤مئٗمتلم خمي٤مًمف 

عهلل اًملي سمٖميى قميغم ضمي٤مرع واًميلي ضمٚمي٥م اًمٙمٗمي٤مر  مم دارعهلل وميال يٜمْٖميي  ن ٟمٙميون ًمٚمنم
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ٓ ُميي  ييي١مٓء وٓ ُميي  ييي١مٓءهلل  ُميي٤م أن وىمييد شمٓمييور اًموَيي  اًمييلي يميي٤من ذم  و  إُمييب 

وشم٠مًميييي٥م اًمٙمٗميييي٤مر يمٚمٝمييييم قمييييغم اعمّييييٚمٛملم ذم اًمٕمييييباب يٜميييي٤م ٓ ٟم٘مييييو : يموٟمييييوا  طمييييالس 

دوًم٦م  ؾميالُمٞم٦م ًمتٕميلم اًمٕميباىمٞملم سمٞموشمٙمم  ٓ ذم طم٤مًم٦م إومباد يمام ىمٚمٜم٤مهلل  ُم٤م  ذا شم٘مدُم٧م 

قمييغم  قمييدائٝمم ومحٞمٜمئييٍل  يي٥م  ن ٟمٙمييون عٞمٕميي٤ًم يمييل ُميين يّييتٓمٞم   ن  ٤ميييد ُمٕمٝمييمهلل 

 ومٝملا يم٤من ظمالص٦م ُم٤م شمٙمٚمٛم٧م ةٟمٗم٤ًمهلل ويلا اًم١ّما  ضمواسمه ُم٤م شم٘مدهل.

  .( 00:  57:  07/ 300) ا دى واًمٜمور/
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 حوه فتٍة اخلميرآخر دلمض 

ة إزُمييي٦م اًمتيييي يٛميييب  ييي٤م  زُمييي٦م ؿميييٞم  ضمٜمييي٤مسمٙمم اًمٗم٤مَيييل ىميييد وَييي  ذم  ذـمييي٦م يمثيييػم

ا ٚميييٞم٩م اًمتيييي ؾميييٛمٞم٧مهلل وًمٙمٜمٜمييي٤م ذم سمٖميييداد ؾميييٛمٕمٜم٤م  ىميييوآً ىميييد شمٙميييون ُمتٜم٤مىمْمييي٦مهلل  ٟمييي٤مس 

 ػمَّ ي٘موًمون: اًمِمٞم  يٗمتي سمٙملا واًمِمٞم  يٗمتي سمٙملاهلل وٟم٤مس ةظمبين ىم٤مًموا: اًمِمٞم  ىميد همَي 

ومتييواع إوممهلل وىميي٤م : ةظمييب رء يمييلاهلل سمٕمييد  ن طمّمييل ُميي٤م طمّمييل و اٟمتٝمييى يمييل رءهلل 

ٕم٦م ّيييبييييد  ن ٟمٓمٞميييلهلل ٟمحييين قمٜميييدٟم٤م  ؾميييئٚم٦مهلل  ن يمييي٤من ضمٜمييي٤مسمٙمم يّييي  ًمتومييي٤مًمواىم  ٟمحييين ٓ ٟم

 ؾميييئٚم٦م  و قمنمييية  ؾميييئٚم٦م رء خمتٍميييهلل ٓ  رييييد  ن  صم٘ميييلهلل  ٟمييي٤م ذم اًمواىمييي  حميييبج ُمييين 

يييلع اعمّيي٠مًم٦مهلل رء خمتٍميي ُميي٤م وصييٚم٧م  ًمٞمييه يٕمٜمييي: ُميي٤م شم٘موًمييون ومييٞمام ضمييبى سمٌمييء 

 خمتٍم ُمن همػم  ن ٟمث٘مل قمٚمٞمٙممهلل ٕن قمٜمدٟم٤م..

٤م سم٠مضموسم٦م ُمٗمّمٚم٦م قمين ومتٜمي٦م ا ٚميٞم٩مهلل وٟمي وًٓ قمٜميد قمغم يمل طم٤م  ٟمحن  ضمْٜم اًمِمٞم :

رهمْتييك ٟم٘مييو : اقمتييداء اًمٕمييباب قمييغم اًمٙموييي٧م ٓ ؿمييك  ٟمييه خم٤مًمٗميي٦م ذقمٞميي٦م س يي٦مهلل 

ُمٝمييام ىمٞمييل ُميين ُمّييوهم٤مت وُمييؼمرات ُميين اًمييلين يميي٤مٟموا يتٕمّمييْون ًمٚمٕمييباب وعميي٤م ومٕمٚمييه 

اًمٕميييباب ُمييين آقمتيييداء قميييغم اًمٙمويييي٧مهلل شميييال ييييلا ا ٓمييي٠م ظمٓمييي٠م ةظميييبهلل ويميييل ُمييين ا ٓمييي٠م 

أظمب اًملي ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمه ؾمْْه ُم  إؾمف اًمِمديد  ٟمه ٓ يوضميد يٜمي٤م   إو  وا ٓم٠م

طمٙموُميي٦م  ؾمييالُمٞم٦م ىموييي٦م حتٙمييم سمييام  ٟميي   ام سمٛمٕمٜمييى يييلع اًمٙمٚمٛميي٦مهلل ٟمييت٩م ُميين وراء يييلا 

آقمتيييداء اًمٕمباىميييي قميييغم ضمييي٤مرع اًمٙمويييي٧م ظمٓمييي٠م ةظميييبهلل  ٓ وييييو   ييي٤م  شمٓمْٞميييق اًميييٜمذ 
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اعم١ُْْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚميوا وَم٠مَْصيٚمُِحوا سمَْٞميٜمَُٝماَم وَمي٢مِْن  َو ِْن ـم٤َمئَِٗمت٤َمِن ُِمنَ ﴿اًم٘مبةينهلل  ٓ ويو ىموًمه قم  وضمل: 

ظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِٚمُوا اًمَّتِي شمَِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  مَِم  َُْمِب امَِّ  .[9]الحجرات:﴾سمََٖم٧ْم  طِْمَداُ ٤َم قَمغَم ٕا

اًم٤ْمـمييل ُميين سمييلم يديييه وٓ ُميين  ه ذًا: اٟمٓمالىميي٤ًم ُميين يييلا اًمييٜمذ اًم٘مييبةين اًمييلي ٓ ي٠مشمٞميي

 يي٥م قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م ستٛمٕميي٦م ًمييو يم٤مٟميي٧م طم٘مٞم٘ميي٦م شمبيييد  ن حتٙمييم  ظمٚمٗمييه يميي٤من

سمام  ٟم   ام قمغم إىمل ذم ظمّميوص ييلع أيي٦م اًمٙمبيٛمي٦م وييلع اًمٗمتٜمي٦م اًمتيي اسمتيد ي٤م 

اًمٜمٔميييي٤مهل اًمٕمباىميييييهلل يميييي٤من اًمواضميييي٥م  ُميييي٤م حم٤موًميييي٦م اإلصييييالح وي٘ميييي٤م : سم٠مٟمييييه يم٤مٟميييي٧م يٜميييي٤م  

ي٘ميي٤م  يييلا وُميي٤م  حميي٤موٓت يمثييػمة ُميين سمٕميي  اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ًمتح٘مٞمييق اإلصييالح يييلاهلل

ٟمدري سمٓمْٞمٕم٦م ال٤م  ُم٤مذا يمي٤من  يبي يميام ي٘موًميون ُمين وراء اًمٙميواًمٞمههلل ًمٙمين اًميلي 

ٓ يٛمٙمن ٕي  ٟم٤ّمن  ٓ  ن يٕمبومه  ن آقمتداء وىم هلل ومحٞمٜمئٍل  ن يم٤من ىمد ىم٤مُم٧م سمٕم  

اًميييييدو  اًمٕمبسمٞمييييي٦م سم٤مًمواضمييييي٥م إو  اعمٜمّميييييوص قمٚمٞميييييه ذم  و  ييييييلع أيييييي٦م اًمٙمبيٛمييييي٦م: 

اإلصييالح يميي٤من قمٚمييٞمٝمم  ن يٓمْ٘مييوا إُمييب اًمثيي٤مين  ٓ وم٠مصييٚمحوا سمٞمييٜمٝمامهلل صمييم ش يٗمييد يييلا 

وم٢من سمٖم٧م  طمدا ٤م قمغم إظمبى وم٘م٤مشمٚموا اًمتي شمْٖمي طمتيى شمٗمييء ﴿ويو ىموًمه شمٕم٤ممم: 

ومييي٢من يم٤مٟمييي٧م يٜمييي٤م  حمييي٤موٓت صيييحٞمح٦م وطم٘مٞم٘مٞمييي٦م ًمنصيييالح ومٞم٘مٞمٜمييي٤ًم ش  ﴾ مم  ُميييب ام

ي٦م يٓمْق إُمب اًمث٤مين ذم أي٦مهلل و ن ش يٙمن يٜم٤م  حم٤موًم٦م اإلصالح وم٘مد ظموًمٗم٧م أ

 ضملري٤ًمهلل ظموًمٗم٧م ذم إُمب سم٤مإلصالح وظموًمٗم٧م سم٤مُٕمب سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞم٦م.

ىمٚمييي٧م ةٟمٗمييي٤ًم: ُمييي٤م ٟميييدري ييييل يٜمييي٤م  يم٤مٟمييي٧م ومٕميييالً حمييي٤موٓت ًمنصيييالح  و ش يٙمييينهلل 

ويييلا ًمييٞمه هيييم اساميييػم اعمّييٚمٛملم و ٟمييام هيٛمٝمييم يييلا اًمييلي ؿمييويد وصيي٤مر  ُمييبًا 

ضميييي٥م  ذًا قمييييغم اًمدوًميييي٦م ُم٘مٓموقميييي٤ًم سمييييههلل  ٓ ويييييو آقمتييييداء قمييييغم اًمٙموييييي٧مهلل ومٙميييي٤من اًموا

اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي شمٕمٚميين  هنيي٤م حتٙمييم سمييام  ٟميي   ام ُميين سمييلم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبى 
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ومٙمي٤من قمٚمٞمٝميي٤م  ن شم٘م٤مشميل اًمٗمئيي٦م اًم٤ْمهمٞمي٦مهلل ًمٙمٜمٝميي٤م شمٕمٚميم يمييام ٟمحين ٟمٕمٚمييم وييلا ُميين قمج٤مئيي٥م 

إُمور  ن اًمٗمبد ُمٜمي٤م يٕمٚميم يميام شمٕمٚميم اًمدوًمي٦م  هني٤م ٓ شمّيتٓمٞم   ن شم٘ميوهل  يلا اًمواضمي٥مهلل 

 اًم٤ْمهمٞم٦مهلل عم٤مذا ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمئ٦م 

ٕن يلع اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞم٦م سم٤مقمؽماك اًمدوًم٦م اعمٔمٚموُمي٦م واعمٕمتيدى قمٚمٞمٝمي٤م واًميدو  اًمتيي 

يم٤من قمٚمٞمٝمم  ن يدومٕموا اًمٔمٚمم قمٜمٝم٤م يمٚمٝمم يٕمٚمٛمون  هنم ٓ يّتٓمٞمٕمون  ن ييدومٕموا سمٖميي 

يلا اًم٤ْمهمي عم٤م قميبك ذم دمبسمتيه اًمٓمويٚمي٦م إُميد ُمي  اًمِميٞمٕم٦م اإلييباٟمٞملم و هنيم  ظميػمًا 

قمؽمومييي٧م َيييٛمٜم٤ًم اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م سم٠مهنييي٤م ٓ شمّيييتٓمٞم   ن شميييبد اقمتيييداء شمٖمٚمْيييوا قمٚميييٞمٝممهلل وم٤م

اًمٕمييباب قمييغم اًمٙموييي٧مهلل طمٞميي٨م  ن يييلا اًمييبد يميي٤من واضمْيي٤ًم قمييغم اعمّييٚمٛملم سمحٙمييم أييي٦م 

ًمٙمييييين ُمييييي  إؾميييييف  ن  ﴾وم٘مييييي٤مشمٚموا اًمتيييييي شمْٖميييييي طمتيييييى شمٗمييييييء  مم  ُميييييب ام﴿اًمّيييي٤مسم٘م٦م: 

ب ًميٞمه ُموضمٝمي٤ًم يلا إُمي ﴾وم٘م٤مشمٚموا اًمتي شمْٖمي﴿اعمّٚمٛملم اعمخ٤مـمْلم ذم يلع أي٦م: 

ًمٓم٤مئٗميي٦م ُميين اعمّييٚمٛملم  و دوًميي٦م ُميين اعمّييٚمٛملم و ٟمييام يييلا ا ٓميي٤مب ُموضمييه  مم قم٤مُميي٦م 

اعمّييٚمٛملمهلل وميي٠مىمو : ُميي  إؾمييف ييي١مٓء اعمّييٚمٛملم طمٙموُميي٦م وؿمييٕموسم٤ًم يمييام ٟمٕمٚمييم ُميين 

واىمٕمٜم٤م اإلؾمالُمي اًمّٞمرش ُمتٗمبىمون خمتٚمٗمون  ؿمد آظمتالكهلل وًملًمك يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م 

اًمٔمن  ٤م  ن شمٙمون يي اًمتي شمْي٤مدر  مم شمٓمْٞميق  اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م اًمتي يم٤من

اًمٜمذ اًم٘مبةين ش شمٗمٕميلهلل وقميلري٤م ُمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م اعم٤مديي٦م واَي  ضميدًاهلل  هني٤م ٓ شمّيتٓمٞم  

 ن دم٤مسمه سم٘موهت٤م اًم٘مٚمٞمٚمي٦م اًمْميٕمٞمٗم٦م ىميوة اسيٞم  اًمٕمباىميي اًم٘مويي٦مهلل  ذًا: ُمي٤مذا يمي٤من  ي٥م 

يييلع  قمٚمٞمٝميي٤م  يميي٤من  يي٥م قمٚمٞمٝميي٤م  ن شمّييتٕملم سم٤مًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبىهلل وًمٙميين يييل

اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م إظمييبى سم٢مُمٙم٤مهنيي٤م  ن شمتجيي٤موب ُميي  رهمْيي٦م اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م اًمتييي 

 رادت  وًٓ  ن شمدوم  اًمنم قمن ٟمٗمّٝم٤م وقمن  راَٞمٝم٤مهلل وصم٤مٟمٞم٤ًم :  ن شميبد اعمٕمتيدي قميغم 
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  قم٘م٤مسمههلل يل يلع اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م شمتج٤موب ُم  اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م ًمبد ذًمك اًمْٖمي 

ٗمييلم  ٓ ُميين رطمييم رسمييكهلل وًمييلًمك  قمٚمٜميي٧م اسييواب ُميي  إؾمييف: وٓ ي اًمييون خمتٚم

يي وُمن قمٜمديم ُمن اًمٕمٚمامء  ٟمه  ٥م قمٚمٞمٝمم  ن يّتٕمٞمٜموا سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًميبد فمٚميم اًمٔمي٤مش 

واًمْيي٤مهمي قمييغم اًمٙموييي٧م وقمييغم ُميي٤م ىمييد يييكم يييلا اًمْٖمييي ُميين سمٖمييي ةظمييبهلل ومٝمٜميي٤م سمييد  ظمٓميي٠م 

 ةظمب ويو آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر.

دون  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ٟمحييين يمٜمييي٤م ٟم٘ميييو   وًٓ: سم٠مٟميييه عمييي٤م فمٝميييب ًمٚمٜمييي٤مس  ن إُمبيٙمييي٤من يبيييي

اًمٕمباب يمٜم٤م ٟم٘مو  ًمٚمٛمتحٛمّلم ُمن اعمّٚمٛملم  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  اًمٕمباىمٞملم يمٜم٤م ٟم٘مو   يم: 

روييييييدًا وشمييييي٠مٟموا ٕٟمٙميييييم  ن اؾميييييتٓمٕمتم  ن شم٘مييييي٤مشمٚموا ُمييييي  اًمٕميييييباب وم٘مّميييييديمم  ن شم٘مييييي٤مشمٚموا 

إُمبيٙم٤منهلل وًمٙمن ؾموك شم٘مي٤مشمٚمون  ظميواٟمٙمم اعمّيٚمٛملمهلل ذًميك ٕن إُمبيٙمي٤من وُمين 

ؾميييوك ي٘ميييدُمون يميييْ  اًمٗميييداء  يييلع اعمٕمبيمييي٦م اًمتيييي  ُمٕمٝميييم ُمييين اًمٗمبٟمّيييٞملم واًمؼميٓمييي٤من

ؾمييت٘م  اعمّييٚمٛملم ي٘م٤مشمييل سمٕمْمييٝمم سمٕمْميي٤ًمهلل ويييم  ذا اؾمييتٕمٛمٚموا ىمييوة  ييم وميي٢مٟمام يييي ىمييوة 

اًمّالحهلل ويم  ؿمد اًمٜمي٤مس طمبصي٤ًم قميغم الٞمي٤مةهلل وًميلًمك ومٝميم يْميٜمون سميدُم٤مء ؿميٕمْٝمم 

ويٗمييييييدوهنم سمييييييدُم٤مء اعمّييييييٚمٛملم اًمييييييلين اؾمييييييتٕم٤مٟموا  ييييييمهلل ًمييييييلًمك يمٜميييييي٤م ٟم٘مييييييو   يييييي١مٓء 

ٚمٗم  الدي٨م اًمّمحٞم : يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙممهلل ٕن ييلع اًمٗمتٜمي٦م اًمتيي اعمتحٛمّلم سم

سمد ت شملر ىمبهن٤م ًمٞمه يٜم٤م  ذم ـمبك ُمن إـمباك اعمتخ٤مًمٗم٦م ىمت٤م  يٛمٙمن  ن ي٘م٤م : 

 ٟمييه ضمٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل امهلل ش يٙميين يٜميي٤م  ضمٝميي٤مد  ـمالىميي٤ًم و ٟمييام يميي٤من يٜميي٤م  ىمتيي٤م هلل ويييلا 

ٓ يم٤من اًمٓمبييق يميام ىمٚمٜمي٤م  ن اًم٘مت٤م  يم٤من ُم٘مّمودًا سمه ًمٞمه يو اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل و 

 يتٕم٤مون اعمّٚمٛمون ذم رد سمٖمي اًم٤ْمهمي.

صمم سمد ت إُميور شمتٗمي٤مىمم وشميتجغمهلل وومٕميالً يجٛمي٧م اًميدو  اًمتيي ؾميٛمٞم٧م سم٤ملٚمٗمي٤مء 
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قمغم اًمٕمبابهلل يٜم٤م سميدا ًميٞمه  ٟميه ُمين اًمواضمي٥م قميغم ُمين سم٘ميي ُمين اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦م  ن 

 ٓ إومباد ُمن  يٙموٟموا ُم٤ّمقمدين ًمٚمٕمباب قمغم ىمت٤م  الٚمٗم٤مءهلل وًمٙمن ش يتحب  ُمٜمٝمم

اًمِمييٕموبهلل ومٙمٜميي٧م  ٟمّمييي   يْميي٤ًم ييي١مٓء إوميييباد  ن ٓ يت٘مييدُموا ًمٚمييلي٤مب  مم اًمٕميييباب 

ٕن ذيي٤م م ؾميوك ٓ يتح٘ميق ُمٜمييه ٟمٍمي ًميبد اًمٙمٗمي٤مر الٚمٗميي٤مء قميغم  قم٘مي٤م م ٕن يييلع 

 مح٤مؾم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم إومبادهلل وًمٞمه يٜم٤م  ضمٞم  ٟمٔم٤مُمي.

٧م اًمواىمٕمي٦م ور يٜمي٤م  ن ومٝملا يم٤من ُموىمٗمٜم٤م  وٓهلًل يموٟموا  طمالس سمٞميوشمٙممهلل صميم عمي٤م وىمٕمي

الٚمٗم٤مء ؾمٞم٘مْمون قمغم اسٞم  اًمٕمباىمي واًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي ىمٚمٜم٤م:  ي٥م قميغم اًميدو  

اإلؾمييالُمٞم٦م اًم٤ْمىمٞميي٦م  ن يٙموٟمييوا قموٟميي٤ًم ًمٚمٕمييبابهلل وًمٙميين يمييام شمٕمٚمٛمييون طمتييى يييلع اًمييدو  

 اًم٤ْمىمٞم٦م ٓ شم ا  مٌم ذم ريم٤مب إُمبيٙم٤من.

وضم ًاهلل وىميد ام ؾمي٠مًم٧مهلل وًميو يمي٤من ؾمي١ماًمك ُميا ر يي ومٞمام وىم هلل وًمٕمكم  ضمْتك قمييل

 يٙمون يٜم٤م  رء وم٤مشمٜمي ومتليمبوين  ن ؿم٤مء ام.

الٛمد م ي٤م ؿمٞم  ىمد  وومٞم٧م اعموَوعهلل وٟمحن وام  ردٟم٤م ُم٤م اؾمتجد ُمن  اًم٤ّمئل:

  ُمور وموَحتٝم٤م.

 (   00:  00:  47/ 472) اهلدى والنور/
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 كمىة حوه إظاعة وفادِا أُ العيخ زار العراق 

 عاوةوحوه فتٍة اخلمير ب أثٍاء فتٍة اخلمير

 ىمو  ؿمٞمخٜم٤م ورد ؾم١ما   و ي٤مشمف ُمن سمٕم   ظمواٟمٜم٤م ذم اًمّٕمودي٦م ي٘مو   اعمٚم٘مي:

ومٞميييه:  ن ضمبييييدة قمٙمييي٤مظ اًمّيييٕمودي٦م ىميييد ٟمنميييت ظميييؼمًا ُمٗمييي٤مدع  ن اًمِميييٞم  ٟمييي٤مس اًميييدين 

إًمْييي٤مين ىميييد ىمييي٤مهل سم يييي٤مرة اًمٕميييباب ذم إيييي٤مهل إظميييػمة ىمْيييل اليييبب ُمِمييي٤مريم٤ًم اعمييي١ممب 

ُمي٦مهلل وصيداهل طمّيلم سمخ٤مصي٦مهلل و ن يمٜمي٤م اإلؾمالُمي اًملي  ىمٞمم يٜمي٤م هلل دقمياًم ًمٚمٕميباب سمٕم٤م

ٟمٕمييييبك سمٓمييييالن يييييلا اًمٙمييييالهل ًمّمييييٚمتٜم٤م سمٙمييييم وىمبسمٜميييي٤م ُمييييٜمٙمم واـمالقمٜميييي٤م قمييييغم يمثييييػم ُميييين 

يمٚمٛمي٦م وشمٕمٚمٞم٘مي٤ًم ـمٞمْي٤ًم ًمٕمٚمٜمي٤م ٟمّيتٓمٞم   - يْمي٤مً -إطموا  يٕمٜمي طموًمٙممهلل ًمٙمن ٟمبيد يٕمٜمي 

 ن ٟمٜمنمييييع يٜميييي٤م   و ٟمبؾمييييل اًمنميييييال ًمييييْٕم  إظمييييوة يٜميييي٤م  ًمٜمييييدر  يييييلع اًمٗمبييييي٦م اًمتييييي 

 هلل وضم ايمم ام ظمػمًا. ًمّم٘م٧م سمٙمم سمٖمػم طمق

وىمْييييل اإلضم٤مسميييي٦م قميييين يييييلا اًمّيييي١ما هلل يمٜميييي٧م  ود  ن شمْمييييٞمف  مم يمالُمييييك   اًمِمييييٞم :

ومت٘ميييو : وُمييين عٚمييي٦م ُمييي٤م ٟمٕمٚميييم  ٟميييك ش شمٗم٤مرىمٜمييي٤م يميييل ييييلع إيييي٤مهل وُمييي٤م ىمْٚمٝمييي٤م  مم ييييلع 

 اًم٤ّمقم٦م.

 ضم ا  ام ظمػم. اعمٚم٘مي:

 يٝمٝمه يٝمه اًمِمٞم :
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 ىمٚمتٝم٤م قمٜمي ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. اعمٚم٘مي:

 يٝمٝمه يٝمه اًمِمٞم :

  ذا يمٜم٧ُم ُمن  يل ا ٓموة.  ٓ اعمٚم٘مي:

 يٝمه يه ُم٤م  اًمِمٞم :

 يٝمٝمه يٝمٝمه ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٟم١مُمن  ٤م ًمٖمػمٟم٤م طمتى ٟم١مُمن  ٤م ٕٟمٗمّٜم٤م. اًمِمٞم :

 ام   يٙمم ا ػم ي٤م  ؾمت٤مذ. اعمٚم٘مي:

 يٝمه يٝمههلل ضمواسم٤ًم قمن يلا اًم١ّما   ىمو : اًمِمٞم :

  ن الٛميييد م ٟمحٛميييدع وٟمّيييتٕمٞمٜمه وٟمّيييتٖمٗمبعهلل وٟمٕميييوذ سمييي٤مم ُمييين ذور  ٟمٗمّيييٜم٤م وُمييين

ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيدع ام ومال ُمْمل ًمههلل وُمن يْمٚمل ومال يي٤مدي ًميههلل و ؿميٝمد  ن ٓ 

 ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذييك ًميههلل و ؿميٝمد  ن حمٛميدًا قمْيدع ورؾميوًمههلل ي١مؾميٗمٜمي ضميدًا  ن 

ي٘م  اإلقمالهل اإلؾمالُمي ذم شم٘مٚمٞمد ًمٚمٙمٗم٤مر طمتيى ذم اإلقميالهل ومي٢من اًمٙمٗمي٤مر ٓ يّميدىمون 

ا يم٤مٟميي٧م يييلع إظمْيي٤مر حت٘مييق  ييم ُمّميييٚمح٦م ومييٞمام يٜمنمييوٟمه ُميين إظمْيي٤مرهلل وسمخ٤مصيي٦م  ذ

ٜم٤م ُمٕمنم اعمّٚمٛملم خيتٚميف قمين ييدي  قميدائؾمٞم٤مؾمٞم٦مهلل ي١مؾمٗمٜمي يلاا ٕن يديٜم٤م ٟمحن 

ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُوَن ﴿اًمٙم٤مومبينهلل ومٝمم يمام ىم٤م  رب اًمٕم٤معملم ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم:  ىَم٤مشمُِٚموا اًمَّ

هَل  ُُموَن َُم٤م طَمبَّ بِّ َن سم٤ِممَِّ َوٓ سم٤ِمًْمٞمَْوهِل أظِمِب َوٓ ُ َ امَُّ َوَرؾُموًُمُه َوٓ َيِديٜمُوَن ِديَن اْلَقِّ ُمِي

٤مهِمُبونَ  ْم َصييي ٍد َوُيييي ْن َيييي ٦َم قَمييي ْ َيييي تَييي٤مَب طَمتَّيييى ُيْٕمُٓميييوا اْسِ
ِليَن ُ وشُميييوا اًْمٙمِ ييي هلل [29]التوبررر : ﴾اًمَّ

اًمِميييي٤ميد ُميييين يييييلع اًمٕمْيييي٤مرة ًمييييٞمه يييييو ًمٗميييي٧م ٟمٔمييييب اًمييييدو  اإلؾمييييالُمٞم٦م يمٚمٝميييي٤م  مم  هنييييم 
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... وييييي ُم٘م٤مشمٚمييي٦م يييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر اًميييلين ٓ خمييي٤مًمٗمون  يييلع أيييي٦م ذم  ييييم ُمواَيييٕمٝم٤م.

ُميون ُمي٤م طميبهل ام ورؾميوًمههلل ومي٢من ييلا اًمٜميوع ُمين اًم٘متي٤م  اًميلي مٞمي  سميه اعمّيٚمٛمون بِّ ُ َ 

 صيْ  ٟمّيٞم٤ًم ُمٜمّيٞم٤ًم قمٜميد طمٙمي٤مهل  -قمي  وضميل-قمغم اًمٙمٗمي٤مر وييو اسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل ام 

ِليَن ٓ ُي١ْمُِمٜمُييوَن سمِيي٤م﴿ٜميي٤م ي٘مييو : سما بَ اعمّييٚمٛملم ىم٤مـمْيي٦مهلل ومَ  يي ٤مشمُِٚموا اًمَّ بِ ىَميي  ﴾مَِّ َوٓ سمِيي٤مًْمٞمَْوهِل أظِميي

هلل وميييٜمحن ٓ ٟم٘م٤مشميييل يييي١مٓء اًميييلين ٓ ي١مُمٜميييون سمييي٤مم وٓ سمييي٤مًمٞموهل أظميييبهلل وٓ [29]التوبررر :

 بُمون ُم٤م طمبهل ام ورؾموًمههلل سمل ٟمحن ٟمٜمي٤مسيم وٟمٜمتٍمي  يم وٟم٘مٚميديم ذم يميل ُمي٤م 

يٗمٕمٚمون وُمن ذًميك وٓ  رييد  ن  سمٕميد يمثيػمًا قمين ُموَيوع اًمّي١ما هلل ومٛميام ٟم٘مٚميديم ومٞميه 

شمتْ  إظم٤ْمر اًمّم٤مدىم٦مهلل وقمدهل اًمتحبي ومٞمام يْٚمٖمٜم٤م ُمن إظمْي٤مرا ٕٟمٜمي٤م سمٕميدٟم٤م قمين قمدهل 

اًمدىم٦م ذم حتبي إظم٤ْمر وىمد ذيمبت ةٟمٗم٤ًم ُمن ذًمك  ٝم٤م  ُمن ٤م ذم  طمٙم٤مُمٜم٤م اًمتي ٜمديٜم

٤م ﴿: -شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم-هلل وُميين ذقمٜميي٤م ىموًمييه -شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم-اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام  َييي

٤مءَ  ِليَن ةَُمٜمُييوا  ِْن ضَميي يي يي٤م اًمَّ َ ُِْحوا َ هيا ٦ٍم وَمُتّْميي ٤م سمَِجَٝم٤مًَميي ُْوا ىَمْوًُميي ٞم
ٌق سمِٜمََْيي٢مٍ وَمتََْٞمَّٜمُييوا َ ْن شُمِّميي

يُمْم وَم٤مؾِميي

 -صٚموات ام وؾميالُمه قمٚمٞميه-هلل و يمد ذًمك ٟمْٞمٜم٤م [6]الحجرات: ﴾قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْم َٟم٤مِدُِملمَ 

 يمٗمييى اعمييبء»: -¢-ذم سمٕميي  إطم٤مدييي٨م اًمّمييحٞمح٦م اًمييواردة قمٜمييههلل ُميين ذًمييك ىموًمييه 

ذب  ن يتحبى ٤مهلل يمٜم٧م  ود  ن اًمٜم٤مذ ًملا  ا ؼم اًمٙمشؾمٛم  يملسم٤ًم  ن  دث سمٙمل ُم٤م

 -شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم-و ن يٕمبك طم٘مٞم٘م٦م ُمن ٟم٥ّم  ًمٞمه ذًمك ا ؼمهلل وم٠مٟم٤م رضمل ىمد ُمن ام 

قمييكم  ن  ىمييو  الييق اًمييلي  دييين ام سمييههلل همييػم ُمييباع ذم ذًمييك صييدي٘م٤ًم  و ىمبيْيي٤ًم  و همييػم 

ًميي٦م اًمّييٕمودي٦م اًمتييي ذًمييك  يي٤م يباقمٞمييه اًمٜميي٤مس  و سمٕميي  اًمٜميي٤مس قمييغم إىمييلهلل ًمييو  ن اًمدو

دمٛمٕمٜم٤م ُمٕمٝمم قمغم إىميل قم٘مٞميدة اًمتوطمٞميد دقمتٜميي ًمٚمحْميور  مم ذا  اعمي١ممب اًميلي 

 ىمييييٞمم ُم٘م٤مسمييييل اعميييي١ممب اًمييييلي  ىم٤مُمييييه اًمٕمباىمٞمييييون ًمييييو  ن اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م دقمتٜمييييي  مم 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

708 

ُميييي١ممبيم عميييي٤م طمِييييشمه ومْمييييالً قميييين  طمِيييي ُميييي١ممب اًمٕمييييباىمٞملم اًمييييلين ٓ ٟمٚمت٘مييييي ُميييي  

ٚمت٘ميي ُمي  اًمدوًمي٦م اًمّيٕمودي٦مهلل وميٜمحن ٟمتي٠مدب سمي٠مدب دوًمتٝمم ذم  قم  اًمٕم٘مٞمدة يمام ٟمحين ٟم

ِدًُموا ﴿: -قم  وضمل-اًم٘مبةن اًمٙمبيمهلل يمام ىم٤م   َّٓ شَمٕمْي غَم َ  ْوهٍل قمَي ٜمَآُن ىمَي ِبَُمٜمَُّٙمْم ؿمَي َوٓ َ ْ

َوى هلل واًميلين ٟمنميوا ذا  ا يؼم اًمٙمي٤مذب ييم ٓ سميد [3]الممئر: :﴾اقْمِدًُموا ُيَو َ ىْمَبُب ًمِٚمتَّ٘مْي

جٞمالت اًمتييي  سمييدي٧م ر يييي ذم يييلع اًمٗمتٜميي٦م  هنييم وصييٚمتٝمم قمديييد ُميين إذـميي٦م واًمتّيي

اًمتيييي  عمييي٧م و طم٤مـمييي٧م سم٤مًمٕمييي٤مش اإلؾميييالُمي ذم ييييلع إيييي٤مهل إظميييػمةهلل وومٞمٝمييي٤م  ٟمٙمييي٤مري 

اًمِمييديد ىمْييل يمييل رء قمييغم الٙموُميي٦م اًمٕمباىمٞميي٦م اًمتييي سمٖميي٧م قمييغم اًمدوًميي٦م اًمٙمويتٞميي٦مهلل 

وذيمييبت ذم ذًمييك ُميي٤م ؿميي٤مء ام  ن  ذيمييبهلل وٓ  ريييد  ن  قمٞمييد اًمٙمييالهل اًمييلي ضميي٤مء ُمتٗمبىميي٤ًم 

إذـمييييي٦مهلل ًمٙمييييين طمّيييييْي  ن  ذيميييييب  ن ذم سمٕمْميييييٝم٤م اًمتٍميييييي  سمييييي٠من اًمدوًمييييي٦م  ذم شمٚميييييك

اًمٕمباىمٞمييي٦م يييييي اًم٤ْمهمٞميييي٦م واًمٔم٤معميييي٦م قمييييغم اًمدوًميييي٦م اًمٙمويتٞميييي٦مهلل و ن اًمدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م ًمييييو 

َو ِْن ﴿: -شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤ممم- رادت  ن شم٘مييييوهل سم٤مًمواضميييي٥م اًمنمييييقمي ل٘م٘ميييي٧م ىمييييو  ام 

ٚمُِحوا َن اعمُْيي١ْمُِمٜملَِم اىْمتَتَُٚمييوا وَم٠َمْصيي
َبى  ـَم٤مئَِٗمتَيي٤مِن ُِميي غَم إظُْميي ٤م قَميي َداُ َ ٧ْم  ِطْميي ٢مِْن سَمَٖميي سَمٞمْييٜمَُٝماَم وَميي

ِب امَِّ تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء  ِمَم َ ُمْي ُٚموا اًمَّ
ذيميبت ييلاهلل وىمٚمي٧م ةؾميٗم٤ًم:  [9]الحجرات: ﴾وَمَ٘م٤مشمِ

 ن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م يم٤من إُمل  ن شمٙمون يي اًمدوًمي٦م اًمتيي حت٘ميق ييلا إُميب اإل يي 

ُحوا سَمٞمْٜمَُٝماَم ومَ ﴿
تِي شَمِْْٖمي طَمتَّى شَمِٗميَء وَم٠َمْصٚمِ ُٚموا اًمَّ

٤م قَمغَم إظُْمَبى وَمَ٘م٤مشمِ ٢مِْن سَمَٖم٧ْم  ِطْمَداُ َ

هلل ًمٙمن ظم٤مب إُملهلل وـم٤مح اًمبضم٤مءا ٕن اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م [9]الحجرات: ﴾ ِمَم َ ُْمِب امَِّ

ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ُميي٤م هتٞميي٠مت وٓ اختييلت إؾميي٤ْمب اًمتييي مٙمٜمٝميي٤م يوُميي٤ًم ُميي٤م ُميين  ن 

٦مهلل ومٝمي يم٤مٟم٧م قم٤مضم ة سم٤مقمؽماومٝم٤م  ن شمّمد قمدوان الٙموُم٦م اًمٕمباىمٞمي٦م شم٘م٤مشمل اًمٗمئ٦م اًم٤ْمهمٞم

وقمغم ر ؾمٝم٤م صداهلهلل يم٤مٟم٧م قم٤مضم ة  ن حت٘مق يلع أي٦مهلل وًملًمك اؾمتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗمي٤مرهلل 
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ونهلل ورومٕمي٧م اًمّميٚمٞم٥م وُمٙمٜمتٝمم ُمن اًمتٍمك ومٞمٝمي٤م يميام يِمي٤مؤ و طمٚمٚمتٝمم ذم دي٤مري٤مهلل

رؾمييييو  امهلل امهلل حمٛمييييد  ذم  رض اًمتوطمٞمييييدهلل واىمييييؽمن اًمّمييييٚمٞم٥م ُميييي  راييييي٦م ٓ  ًمييييه  ٓ

ن ييييلع خم٤مًمٗمييي٦م ظمٓميييػمة ضميييدًا ُمييين دوًمييي٦م   :عٚمييي٦م ُمييي٤م ىمٚمييي٧م  وم٘مٚمييي٧م واًمِمييي٤ميد يٜمييي٤م ذم

اًمتوطمٞمييييد  ن شمييييدظمل اًمّمييييٚمٞمْٞملم  مم  رَييييٝم٤م دون  ن يييييباب ُميييين دُميييي٤مء اًمّمييييٚمٞمْٞملم وٓ 

ىمٓمييبة دهلهلل يييلع ظمٓمييػمة وقمٔمٞمٛميي٦م ضمييدًا ُميين دوًميي٦م اًمتوطمٞمييدهلل يٙمٗمييي  ن ٟمٗمٝمييم  هنيي٤م  وًٓ 

وذم روايي٦م ُمّيٚمم:  ش ٟمي٤م ٓ ٟمّيتٕملم»: -هلقمٚمٞميه اًمّيال-ظم٤مًمٗم٧م ٟمّم٤ًم س ٤ًم ُمن ىموًميه 

هلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم ظم٤مًمٗميي٧م اًمواىميي  اًمييلي يِمييٝمدع يمييل ُمّييٚممهلل ٓ ومييبب سمييلم شًميين ٟمّييتٕملم سمٛمنميي »

طم٤ميمم وحمٙموهلهلل وٓ ومبب سملم قم٤مش وُمتٕمٚمم ُمن طمٞم٨م  ن اًمدوًمتلم اًمٚمتيلم اؾميتٖم٤مصم٧م 

هلل  ٓ وييي  ُمبيٙمي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞمي٤مهلل يٕمبوميون ضمٞميدًا يميل -شم٤ْمر  وشمٕمي٤ممم- ام ُمن دون ام 

ّييٚمٛملم طمٙم٤مُميي٤ًم وحمٙمييوُملم سميي٠مهنم  قمييدى اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة ًمنؾمييالهل واعمّييٚمٛملمهلل اعم

و ٤م اًمدوًمت٤من اًمبئٞمّت٤من ذم ُم٤ّمقمدة اًمٞمٝميود واًمتٛمٙميلم  يم ذم ومٚمّيٓملمهلل ُمي  ذًميك 

ومال شم ا  اًمدوًم٦م اًمّٕمودي٦م شم٘مو  وشمّمف ي٤مشملم اًمدوًمتلم سم٠مهن٤م ُمين اًميدو  اًمّميدي٘م٦مهلل 

ن ًمييْالد اًمتوطمٞمييد ومييام  دري يمٞمييف وميي٢مذا يم٤مٟميي٧م  ُمبيٙميي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞميي٤م يييي دوًمتيي٤من صييدي٘مت٤م

 ُمٙمن اإلقمالهل اًمّٕمودي  ن  ٛم  سملم اًمٜم٘مٞمْملم سملم اًمتوطمٞميد وسميلم اًمنمي  واًمٙمٗميب 

هلل اًمِمي٤ميد: ىمٚمي٧م ذم يمثيػم ُمين شمٚميك اًمتّي٤مضمٞمل اًمتيي وصيٚم٧م  مم ييد -قم  وضمل-سم٤مم 

يمثػم ُمن اعم١ّموًملم يٜم٤م وٓ ؿمك  ن شمٚمك اسبيدة ىمد وصٚم٧م  ًمٞمٝم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ىميوزم 

اًمتيييي وىمٕمييي٧م ومٞمٝمييي٤م اًمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م دوًمييي٦م اًمتوطمٞميييد ييييي ؾميييٞمئ٦م ُمييين  سمييي٠من ييييلع اًمّيييٞمئ٦م

ؾمييٞمئ٤مت صييداهل طمّييلمهلل ويٜميي٤م اًمِميي٤ميد ذم اسييواب قمييغم شمٚمييك اًمٗمبييي٦مهلل وم٠مٟميي٤م  قمت٘مييد  ن 

يميييالً ُمييين اًميييدوًمتلم خمٓمئتييي٤من  ؿميييد ا ٓمييي٠م ُمييي  اإلؾميييالهل واعمّيييٚمٛملمهلل و ن ا ٓمٞمئييي٦م 
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الب إومم صدرت ُمين صيداهل يمي٤من ُمين ةصم٤مريي٤م ظمٓمٞمئي٦م الٙموُمي٦م اًمّيٕمودي٦م سم٤مؾميتج

اًمٙمٗمييي٤مر و طمال يييم ذم شمٚميييك اًميييدي٤مرهلل ومييي٢مذًا يمٞميييف يتّميييور يييي١مٓء وٓ يٗمٙميييبون ذم  ن 

إًم٤ْمين ٓ يٛمٙمٜمه قم٘مٞمدة  ن يتج٤موب و ن  ِ ُم١ممب اًمٕمباب ويو ي٘ميو  سمي٠من ُمين 

ُم٤ّموئ اًمٕمباب ؾمٞمئ٦م اًمّٕموديلم اًمتي  طمِوا اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمْٞملم  مم سمالدييمهلل يمي٤من 

ٟمنمييي شمٚميييك اًمٗمبيييي٦مهلل ييييلا ًميييو ش يٙمييين  يٙمٗميييي  ن يٕمبوميييوا ييييلع ال٘مٞم٘مييي٦م ًميييؽمدقمٝمم قمييين

قمٜميديم وؾمي٤مئل  ظميبى ًمٞمتٕمبومييوا  ي٤م  ن إًمْي٤مين سمٕميد طمجيي٦م اًمّيٜم٦م اعم٤مَيٞم٦مهلل و رضمييوا 

ام  ن يٛمٙمٜمٜمي ُمن ال٩م ذم اًمّٜم٦م أشمٞم٦م ش  ظمبج ُمين قميامن  مم سمٚميد ةظميبهلل  ذا يمي٤من 

ًمٞمه ُمن البصهلل  و يم٤من البص قمٜمديم ُمن سم٤مب طمّين اًمٔمين  يم ًميٞمه قمٜميديم 

ن  ن يٕمبوميييوا  ن إًمْييي٤مين ُمييي٤م ومييي٤مرب ييييلا اًمْٚميييد ُمٜميييل طمييي٩م الجييي٦م وؾميييٞمٚم٦م مٙميييٜمٝمم ُمييي

اًمّييي٤مسم٘م٦م يمييي٤من يٙمٗميييٞمٝمم  ن ي٘مٗميييوا قميييغم شمٚميييك إذـمييي٦م واًمتّيييجٞمالت ًمٞمٕمٚمٛميييوا ييييلع 

اًمٕمبسمٞميييي٦م   ن دوًميييي٦م اًمتوطمٞمييييد ويييييي  ىمييييبب اًمييييدو  ال٘مٞم٘ميييي٦م اًمتييييي سطميييي٧م  يييي٤م ةٟمٗميييي٤مً 

ذم  اإلؾمييييالُمٞم٦م  ًمٞمٜميييي٤م قم٘مٞمييييدة ًمييييو دقمتيييييهلل ش  ؾمييييتج٥م  يييي٤ما ٕهنيييي٤م ظم٤مًمٗميييي٧م ذيٕميييي٦م ام

 طمال ٤م اًمٙمٗم٤مر ذم سمالد يي قم٘مب دار اإلؾمالهل ومٙمٞمف  ؾمتجٞم٥م ًمدوًم٦م اًمٕميباب وييي 

اًمّييي٥ْم ذم يميييل ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م  َييي٤موم٦م  مم ذًميييك  ن ٟميييليمب اًمّييي٤مُمٕملم عٞمٕمييي٤ًم سمييي٠من سميييالد 

اًمٕمييباب يييي ُمييليمورة ذم سمٕميي  إطم٤مدييي٨م اًمّمييحٞمح٦م سم٠مهنيي٤م ُمثيي٤مر اًمٗمييتن واًم٘مالىمييلهلل 

شمٙميييون دائييياًم ييييي ُمثييي٤مر اًم٘مالىميييل و ٟمييي٤م طميييلم  ذيميييب ييييلا ًمّييي٧م  ن  قمٜميييي  ٟميييه يٜمْٖميييي  ن 

واًمٗميييتن وم٘ميييد يوضميييد ومٞمٝمييي٤م اًمٕمٚميييمهلل وىميييد يم٤مٟمييي٧م يميييام ي٘مييي٤م  ؾميييٜملم ـمويٚمييي٦م ُمث٤مسمييي٦م ًمٚمٕمٚميييم 

وـمالب اًمٕمٚمم ذم قمٝميد اًمٕم٤ْمؾميٞملمهلل وسمٕمي  اًمٕمٍمي إُميويلمهلل وًمٙمين اًمٗمتٜمي٦م أن ىميد 

ؾمييتٞمالء قمييغم اًمٙموييي٧مهلل صمييم ش شمّييتٓم  ُميي  إؾمييف ٓذرت ىمبهنيي٤م طمٞمييٜمام سمييد  صييداهل سم٤م
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ومْمالً قمن اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م إظمبى  ن شمبدع يلا اًمٔمٚمم و ن  اًمِمديد دوًم٦م اًمتوطمٞمد

شمبومٕمييه قميين اعمٔمٚمييوُملم اًمٙمييويتٞملم  ٓ سم٤مٓؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر واعمنميييملمهلل صمييم يميي٤من ُميين 

ٟمتٞمجيي٦م ذًمييك ُمّيي٤موي وُمّيي٤موي ظمٓمييػمة وظمٓمييػمة ضمييدًا اًمتييي ُمٜمٝميي٤م ُميي٤م ٟمِمييٝمدع أن ُميين 

سمٙميييل وؾمييي٤مئل ـمٖمٞمييي٤من اًمٙمٗمييي٤مر إُميييبيٙمٞملم واًمؼميٓمييي٤مٟمٞملم قميييغم اعمّيييٚمٛملم اًمٕميييباىمٞملم 

اًمتييدُمػم يمييام  صييْ  ذًمييك ُمٕمٚموُميي٤ًم  ًمييدى قم٤مُميي٦م اًمْنميي ؾمييواء يميي٤مٟموا ُمّييٚمٛملم  و يمٗميي٤مرًاهلل 

وميي٤مٔن شمِميي٤مر  اًمّييٕمودي٦م ذم عب اعمّييٚمٛملم ذم اًمٕمييباب سم٤مًم٘مٜم٤مسمييل اعمييدُمبة شمتٕميي٤مون 

ُميي  إُمبيٙميي٤من اًمٞمٝمييود واًمٞمٝمييود اًمييلين اؾمييتوًموا قمييغم ومٚمّييٓملم سمٛمّيي٤مقمدة اًمؼميٓميي٤مٟمٞملم 

جالب اًمٙمٗمييييي٤مر  مم سميييييالد اًمّيييييٕمودي٦م  ن ي٘م٤مشميييييل وإُميييييبيٙمٞملم  صيييييْ  ُمييييين ةصمييييي٤مر اؾميييييت

اًمّيييٕموديون ُمٕمٝميييم اعمّيييٚمٛملمهلل وييييلع يٕمٜميييي ُمّميييٞم٦ْم اًميييديب ٓ يٛمٙمييين  ن يتّميييوري٤م 

ُمّييٚممهلل قمٚميياًم  ٟمٜميي٤م يمٜميي٤م ٟمّييٛم  دائيياًم و سمييدًا ىمْييل  ن حتييل يييلع اًمٗمتٜميي٦م ذم سمييالد اًمتوطمٞمييد 

ٟمّييييٛم  ُمٜمٝميييي٤م شمٗمٙمييييػمًا سمييييْٕم  إطمٙميييي٤مهل اإلؾمييييالُمٞم٦م اًمتييييي ُميييي٤م اقمتييييدٟم٤م  ن ٟمّييييٛمٕمٝم٤م ُميييين 

٤مت ذم سمالد  ؾمالُمٞم٦م  ظمبىهلل ومٙمٜم٤م ٟمٗميبح  ي٤م ومبطمي٤ًم ؿميديدًاهلل وٟمٕمت٘ميد  ٟميه ييلا ُمين  ذاقم

ذم شمٚميييك  -رمحيييه ام-ةصمييي٤مر دقميييوة اًمتوطمٞميييد اًمتيييي ىمييي٤مهل  ييي٤م حمٛميييد سمييين قمْيييد اًمويييي٤مب 

اًميييْالدهلل يمٜمييي٤م ٟمّيييٛم  ذًميييك و ذا سمٜمييي٤م ٟمٗم٤مضمييي٠م سمٕمٙميييه ُمييي٤م يمٜمييي٤م ٟمّيييٛم  ُمييين ىمْيييلهلل سم٤مدقمييي٤مء  ن 

ٕملم سم٤مًمٙمٗمييي٤مر قميييغم حم٤مرسمييي٦م اًمِيييورة ييييي اًمتيييي  ضمييي٤مزت ًمٚمدوًمييي٦م اًمّيييٕمودي٦م سمييي٠من شمّيييت

ىميدياًم ذم رؾمي٤مًم٦م ًمٗمْميٞمٚم٦م اًمِميٞم  قمْيد اًمٕم يي  سمين سمي٤مز اًميلي ٟمحين  ٟم٤ماًمٕمباىمٞملمهلل يمٜم٤م ىمب 

ٟميييليمبع دائييياًم سمييي٤مًمٕمٚمم واًمٗمْميييلهلل وُمييين ومْميييٚمه ُمييي٤م يمٜمييي٤م ىمب ٟمييي٤مع ذم رؾمييي٤مًمته: ٟم٘ميييد اًم٘موُمٞمييي٦م 

اًمٕمبسمٞم٦م قمغم َوء اإلؾمالهل واًمواىم هلل ي٘مو  سم٤مر  ام ومٞمه و ـم٤م  قمٛمبع سم٤م ػم واًمٕمٚمم 

  واًمٕمٛمييل اًمّميي٤مًم  ىميي٤م : وًمييٞمه ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يواًمييوا اًمٙميي٤مومبين  و  ن يّييتٕمٞمٜموا اًمٜميي٤موم
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 ييم قمييغم  قمييدائٝمم ًمييٞمه ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يواًمييوا اًمٙميي٤مومبين  و  ن يّييتٕمٞمٜموا  ييم قمييغم 

 قمييدائٝممهلل وميي٢مهنم ُميين إقمييداء وٓ شميي١مُمن هميي٤مئٚمتٝمم. يمييالهل طمييق قمٔمييٞمم. وىمييد طمييبهل ام 

وٓيم سم٠مٟمه ُميٜمٝممهلل و ظميؼم  ن ُموآهتم وهنى قمن اخت٤مذيم سمٓم٤مٟم٦مهلل وطمٙمم قمغم ُمن شم

اسٛمٞميي  ُميين اًمٔميي٤معملم يمييام ؾمييْق ذًمييك ذم أييي٤مت اعمحٙمييامتهلل وصمْيي٧م ذم صييحٞم  

ىِمَْيل سميدٍر ومٚميام  -¢-ىم٤مًمي٧م: ظميبج رؾميو  ام  -ريض ام قمٜمٝمي٤م-ُمّٚمم قمين قم٤مئِمي٦م 

يم٤من سمحبة اًموسمبة  دريمه رضمل ىمد يم٤من يليمب ُمٜمه ضمب ة وٟمجدة ومٗمبح  صيح٤مب رؾميو  

: ضمئييي٧م ٕشمْٕميييك و صيييٞم٥م -¢-يميييه ىمييي٤م  ًمبؾميييو  طميييلم ر وعهلل ومٚميييام  در -¢-ام 

وميي٤مرضم  »هلل ىميي٤م : ٓهلل ىميي٤م : ششميي١مُمن سميي٤مم ورؾمييوًمه »: -¢-ُمٕمييكهلل ىميي٤م  ًمييه رؾمييو  ام 

هلل ىم٤مًمي٧م: صمييم ُم٣مي طمتيى  ذا يمٜميي٤م سم٤مًمِميجبة  دريميه اًمبضمييل ش ؾمييتٕملم سمٛمنمي »ًمين  شومٚمين

يميام ىمي٤م   و  ُميبةهلل وم٘مي٤م : ٓهلل ىمي٤م :  -¢-وم٘م٤م  ًمه يمام ىم٤م   و  ُمبةهلل وم٘م٤م  ًمه اًمٜمْيي 

هلل ومٚميين ًمٚمت٠مسمٞمييد ًميين  ؾمييتٕملم سمٛمنميي هلل ىم٤مًميي٧م: صمييم رضميي  شومٚميين  ؾمييتٕملم سمٛمنميي وميي٤مرضم  »

هلل ىمي٤م : ٟمٕميمهلل وم٘مي٤م  ششمي١مُمن سمي٤مم ورؾميوًمه »وم٠مدريمه ذم اًمْٞمداءهلل وم٘م٤م  ًمه يمام  و  ُميبة: 

شمٕمٚمٞم٘ميييي٤ًم قمييييغم يييييلا  -سميييي٤مر  ام ومٞمييييك-وميييي٤مٟمٓمٚمق. ىميييي٤م  اًمِمييييٞم   -¢-ًمييييه رؾمييييو  ام 

ؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنمييملمهلل الدي٨م اًمّمحٞم : ومٝملا الدي٨م اسٚمٞمل يبؿميد   مم شميب  آ

ويييد  قمييغم  ٟمييه ٓ يٜمْٖمييي ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يييدظمٚموا ذم ضمٞمِمييٝمم همييػميمهلل ٓ ُميين اًمٕمييبب 

وٓ ُمييين هميييػم اًمٕميييببا ٕن اًمٙمييي٤مومب قميييدو ٓ يييي١مُمنهلل وًميييٞمٕمٚمم  قميييداء ام  ن اعمّيييٚمٛملم 

ًمٞمّيييوا ذم طم٤مضمييي٦م  ًميييٞمٝممهلل  ذا اقمتّميييٛموا سمييي٤مم وصيييدىموا ذم ُمٕم٤مُمٚمتيييها ٕن اًمٜمٍمييي ٕن 

ٓ سمٞمد همػمعهلل وىمد وقمد سمه اعم١مُمٜملمهلل و ن ىمل قمدديم  -ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم-اًمٜمٍم سمٞمدع 

وقمدهتم يمام ؾمْق ذم أي٤متهلل ويمام ضمبى ٕيل اإلؾمالهل ذم صدر اإلؾمالهلهلل ويد  
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ْم ﴿ىموًمه شمٕم٤ممم:  - يْم٤مً -قمغم ذًمك  ْن ُدوٟمِٙمُي ٦ًم ُمِي ُلوا سمَِٓم٤مٟمَي ِليَن ةَُمٜمُيوا ٓ شَمتَّخِي ٤َم اًمَّي َي٤م َ هيا

٤م  وا َُميييي ًٓ َودا ٠ْمًُموَٟمُٙمْم ظَمَْيييي٤م ي ٓ َييييي ِٗميييي ٤م خُتْ َواِيِٝمْم َوَُميييي ْن َ وْميييي
٤مُء ُِميييي َدِت اًْمَْْٖمَْميييي ْد سَميييي تاْم ىَميييي

ييي قَمٜمِي

هلل ومي٤مٟمٔمب  هيي٤م [113]آل عمررا : ﴾ونَ ُصُدوُرُيْم َ يْمؼَمُ ىَمْد سَمٞمَّٜم٤َّم ًَمُٙمُم أَي٤مِت  ِْن يُمٜمُْتْم شَمْٕمِ٘مٚمُي 

يمٞمف  ٤مرسم٤من ُموآة  -قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل-اعم١مُمن  مم يمت٤مب رسمك وؾمٜم٦م ٟمْٞمك 

ؾمتٕم٤مٟم٦م  م واخت٤مذيم سمٓم٤مٟم٦مهلل وام ؾمْح٤مٟمه  قمٚمم سمٛمّم٤مًم  قم٤ْمدع و رطمم اًمٙمٗم٤مر وآ

 م ُمن  ٟمٗمّٝمم ومٚمو يم٤من ذم اخت٤مذ اًمٙمٗم٤مر  وًمٞم٤مء ُمين اًمٕميبب  و هميػميم وآؾميتٕم٤مٟم٦م 

 م ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ٕذن ام ومٞمه و سم٤مطمه ًمٕم٤ْمدعهلل وًمٙمن عم٤م قمٚمم ام ُم٤م ذم ذًمك ُمن 

وذهل ُميين يٗمٕمٚمييههلل و ظمييؼم ذم ةييي٤مت اعمٗمّييدة اًمٙمييؼمىهلل واًمٕمواىميي٥م اًموظمٞمٛميي٦ما هنييى قمٜمييه 

 ظمبى  ن ـم٤مقم٦م اًمٙمٗم٤مر وظمبوضمٝمم ذم ضمٞم  اعمّٚمٛملم يِيمهلل وٓ ي يديم ذًمك 

ويُمْم ﴿ ٓ ظمْيي٤مٓهلًل يمييام ىميي٤م  شمٕميي٤ممم:  ُبدا ُبوا َييي ِليَن يَمَٗميي يي وا اًمَّ ٞمُٕميي
ِليَن ةَُمٜمُييوا  ِْن شُمٓمِ يي يي٤م اًمَّ َ ٤م َ هيا َييي

ينَ  ِ ٍِ ٤م ُْييييوا ظَميييي
٤مسمُِٙمْم وَمتَٜمَْ٘مٚمِ غَم َ قْمَ٘ميييي ينَ سَمييييِل امَُّ* قَميييي ػْمُ اًمٜمَّيييي٤مِسِ َو ظَميييي ْوٓيُمْم َوُييييي ]آل  ﴾ َُميييي

ًٓ ﴿هلل وىميييييي٤م  شمٕميييييي٤ممم: [153-149عمرررررررا : َّٓ ظَمَْيييييي٤م ْم  ِ ٤م َزاُدويُميييييي ٞمُٙمْم َُميييييي
وا ومِيييييي ْو ظَمَبضُميييييي ًَميييييي

قُموَن َ ُيْم َوامَُّ قَمٚمِيٞمٌم سم٤ِمًمٔمَّي٤معملِِمَ  امَّ ُٕموا ظِمالًَمُٙمْم َيُْْٖموَٟمُٙمُم اًْمِٗمتْٜم٦ََم َوومِٞمُٙمْم ؾمَي ََ َْو َٕ  ﴾َو

هلل ومٙمٗمى  لع أي٤مت حتليبًا ُمين ـم٤مقمي٦م اًمٙمٗمي٤مرهلل وآؾميتٕم٤مٟم٦م  يمهلل وشمٜمٗميػمًا [43]التوب :

ُمييٜمٝممهلل و يْميي٤مطم٤ًم عميي٤م يؽمشميي٥م قمييغم ذًمييك ُميين اًمٕمواىميي٥م اًموظمٞمٛميي٦مهلل قم٤موميي٤م ام اعمّييٚمٛملم 

. ًم٘مييد يمٜميي٧م  ود. اٟمتٝمييى يمييالهل -ضميي اع ام ظمييػماً -ُميين ذًمييكهلل  مم ةظمييب ُميي٤م ذيمييب اًمِمييٞم  

 يلع اًمٜمّمٞمح٦م.قمغم  -ضم اع ام ظمػماً -ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  اسمن سم٤مز. 

ًم٘مييد يمٜميي٧م  ود  ن يٕمٛمييل طمٙميي٤مهل اًمّييٕمودي٦م  ييلع اًمٜمّمييٞمح٦م اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي ىمييدُمٝم٤م 

اًمِميييٞم  قمْيييد اًمٕم يييي  سمييين سمييي٤مز ريض ام قمٜمييي٤م وقمٜميييههلل وووم٘مٜمييي٤م ٓشمْييي٤مع ُمييي٤م يمتييي٥م ذم ييييلع 



 اللويت(-قضية حرب اخلليج الثانية )العراق ---------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

773 

اًم٘مْمٞم٦مهلل وذم همػمي٤م ُمن القهلل اًملي ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦مهلل وًميو  ٟمٜمي٤م  ُمٕمٜمي٤م اًمٜمٔميب 

بضمٜم٤م سمٜمتٞمج٦م ظمٓمػمة ضمدًاهلل ويي  ُم٤م  ن يٙمون اًميلين ذم يمٚمٛم٦م اًمِمٞم  سم٤مر  ام ومٞمه  

اؾمييتٕم٤مٟمواهلل  ٟميي٤م أن ٓ  ىمييو  ؿمييٞمئ٤ًم ُميين قمٜمييديهلل و ٟمييام  قمٞمييد يمييالهل اًمِمييٞم  اسميين سميي٤مز قمييغم 

 يل سمٚمدع وطمٙم٤مهل سمٚمدعهلل  ُم٤م  ن يٙمون اًميلين اؾميتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًمٞمّيوا ُمّيٚمٛملمهلل و ُمي٤م 

ي١مظمييل ُميين  ن يٙمييون اعمّييتٕم٤من  ييم يييم ُميين اعمّييٚمٛملمهلل يييلا ظمالصيي٦م ُميي٤م يٛمٙميين  ن 

يلا اًمْٞم٤من اًم٘مويمهلل و لا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م ًمٞمٕمٚمم  ظمواٟمٜم٤م اًملين يبيدون  ن يٕمبوميوا اليق 

 ذم سمالد اًمي... )اٟم٘مٓم٤مع(

ُم٤م سملم قمِمٞم٦م وَيح٤مي٤م سمّي٥ْم شميورط سمٕمي  الٙمي٤مهل اعمّيٚمٛملم واشمْي٤مقمٝمم ًميْٕم  

اًمّٞم٤مؾميي٤مت اًمتييي  ىمييل ُميي٤م ي٘ميي٤م  ومٞمٝميي٤م:  هنيي٤م خم٤مًمٗميي٦م ًمٚمنمييعهلل و ٟميي٤م  قمت٘مييد و ىمييو  سمٙمييل 

لمَ وَ ﴿ساطمييي٦م:  هلل واًميييدائبة قميييغم اًمٔمييي٤معملمهلل ًمييييو  ن [123]األعررررراف: ﴾اًْمَٕم٤مىِمَْييي٦ُم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘مييي

الٙموُم٦م اًمّيٕمودي٦م ىمْيل  ن شم٘ميدهل قميغم آؾميتٕم٤مٟم٦م  ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر  ن يمي٤مٟموا اؾميتٕم٤مٟموا 

يميييام يٍميييطمونهلل  ُمييي٤م  ن يمييي٤من وميييبض ذًميييك قمٚميييٞمٝممهلل ومٝميييلع ُمّميييٞم٦ْم  ظميييبىهلل  ن يٙميييون 

وا  هل  سمييواهلل يمييام  رَييٝمم ؿميي٤مؤ ومبَييوا قمٚمييٞمٝمم اًمٜميي و  ذم إُمبيٙمٞمييون واًمؼميٓميي٤مٟمٞمون

يِمييٞم  ذًمييك سمٕميي  اًمٜميي٤مس وٟمحيين ٓ ٟمٕمٚمييمهلل وٓ ٟمييتٛمٙمن  ن ٟمّمييل  مم ىمٚمييوب الٙميي٤مهل 

يٜم٤م  وُمن ومٛمٝمم ٟمديٜمٝممهلل يم ي٘موًمون  هنم اؾمتٕم٤مٟموا  ١مٓء  ي يمي٤من ذم  رادهتيم  ن 

ٓ يّييييتٕمٞمٜمواهلل وش يٗمييييبض ٟميييي و م ذم سمٚمييييديم رهمييييم  ٟمييييوومٝممهلل و ٟمييييام يييييم اؾمييييتٕم٤مٟموا 

ٞميي٤مريم و رادهتييمهلل وميي٢مذا يميي٤من إُمييب يمييلًمك وم٠مٟميي٤م  قمت٘مييد  ن  يي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر سمٛمحيي  اظمت

ذم همػم  -قم  وضمل-الٙم٤مهل اًمّٕموديلم ًمو يم٤من قمٜمديم سٚمه ؿمورى يمام  ُمب ام 

بِ ﴿ُم٤م ةي٦م ذم اًم٘ميبةن اًمٙميبيمهلل ُمٜمٝمي٤م  ٤مِوْرُيْم ذِم إَُمْي هلل وظمٓمي٤مب [159]آل عمررا : ﴾َوؿمَي
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يّتِمييػم  يييل سمييوطمي اًمّييامء  ن  -قميي  وضمييل-اًمييلي يٖمٜمٞمييه صييٚمته سميي٤مم  -¢-ًمٚمٜمْييي 

ًمٜمْٞميه:  -قمي  وضميل-إرضهلل وًمٙمن يمام ي٘ميو  سمٕمي  اًمٕمٚميامء واًمٗم٘مٝمي٤مء  ٟميام ىمي٤م  ام 

بِ ﴿ ٤مِوْرُيْم ذِم إَُْميييي ًمٞمتخييييلوع ًمتتخيييلع  ُمتييييه ُمييين سمٕمييييدع  ؾمييييوة  [159]آل عمررررا : ﴾َوؿَمييي

وميال ُمثيل ًميه ذم اًمْنميي٦م ىم٤مـمْي٦ًمهلل ُمي  ذًميك  ُميبع  -¢-يّتِمػمون  ُمث٤م مهلل  ُمي٤م اًمٜمْيي 

يّتِمػم  صح٤مسمه ًمٞمتٕمٚمم اًمٜم٤مس والٙم٤مهل ُمن سمٕمدعهلل  ٟمه ُمين   ن -شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم-رسمٜم٤م 

سميييي٤مب  ومم  يييي٥م قمٚمييييٞمٝمم  ن يّتِمييييػموا  يييييل اًمٕمٚمييييمهلل و ٟميييي٤م قمييييغم ُمثييييل اًمٞم٘مييييلم سميييي٠من 

الٙموُم٦م اًمّيٕمودي٦م ًميو ىم٤مُمي٧م  يلا اًمواضمي٥م اًم٘ميبةين اؾمتِمي٤مرت  ييل اًمٕمٚميم ىمْيل  ن 

ًمٕمٚمييامء شمتخييل ىمييبار آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر إُمبيٙميي٤من واًمؼميٓميي٤من عميي٤م وضمييدشمم  طمييدًا ُميين ا

اعمخٚمّميييلم وقميييغم ر ؾميييٝمم اًمِميييٞم  قمْيييد اًمٕم يييي  سمييين سمييي٤مز سمييي٤مر  ام ومٞميييه وذم طمٞم٤مشميييه ُمييي٤م 

وضمد واطمدًا ُمن ي١مٓء يواومق سمٕمد اؾمتِم٤مرهتم  ن يّتجٚم٥م يي١مٓء اًمٙمٗمي٤مر  مم سميالد 

اإلؾميييالهلهلل وًمٙمييين ضمٕمٚميييوا حتييي٧م إُميييب اًمواىمييي هلل ومخ٤مًمٗمييي٧م ومتييي٤موايم ومتييي٤موايم اًمّييي٤مسم٘م٦م 

هلل  يييل اًمٕمٚمييم يٜمٝمييون اعمّييٚمٛملم قميين اًمتييي يم٤مٟميي٧م ٟمنمييت ويم٤مٟميي٧م ذم اإلذاقميي٤مت شمٜمٝمييى

 -قميي  وضمييل-وآة اعمخ٤مًمٗميي٦م ًمٚمنميييٕم٦م اًمتييي هنييى ام اعمييُمييوآة اًمٙمٗميي٤مرهلل وميي٠مين شمْ٘مييى 

ضمي اع -قمٜمٝم٤م ذم يلع أي٤مت اًمتي شمٚموٟم٤ميي٤م قميغم ُمّي٤مُمٕمٙمم ُمين يميالهل اًمِميٞم  اسمين سمي٤مز 

هلل و هنييم  ذا واًمييويم يٙموٟمييون ُمييٜمٝمم   ذا ش ٤م ر  ييين اعمييوآة اعمٜمٝمييي قمٜمٝميي-ام ظمييػماً 

ُمثل يلع اعموآة اًمتيي  طمٚميوا اًمٙمٗمي٤مر واًمّميٚمٞمْٞم٦م واًمّميٚم٤ْمن ذم سميالد اإلؾميالهلهلل  شمٙمن

صمييم شمٕميي٤موٟموا ُمٕمٝمييم ذم عب سمييالد اعمّييٚمٛملمهلل ٓ يٜمْٖمييي  ن يتييورط  طمييد  ُميين ـمييالب 

اًمٕمٚمييم يمييام ىمييد ضميي٤مءين ُميين سمٕمْمييٝممهلل ويدًمّييون قمٛمييدًا  و ؾمييٝموًا ٓ  دري يمييل طمّيي٥م 

شمٙمٚمييم  ٟمييام شمٙمٚمييم سمٜميي٤مًء قمييغم ُميي٤م ٟمٞمتييههلل ي٘موًمييون وي قمٛمييون  ن إًمْيي٤مين طمٞمييٜمام شمٙمٚمييم سمييام 
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سمٚمٖمييييه ُميييين  ظمْيييي٤مرهلل وم٠مٟميييي٤م  ىمييييو  ردًا  ييييلا اًمٔميييين ا يييي٤مـمرش:  ٟميييي٤م شمٙمٚمٛميييي٧م ىمْييييل  ن  رى 

اعمّمييييٞم٦ْم اًمتييييي طمٚميييي٧م ذم سمييييالد اًمّييييٕمودي٦مهلل سمٕمييييد  ن ذرت ىمبٟم٤مييييي٤م ذم ُمٔميييي٤ميب يمثييييػمة 

ويمثييػمة ضمييدًاهلل يٕم٤مسٝميي٤م سمٕميي  اعمخٚمّمييلم ُميين  ظمواٟمٜميي٤م اًمييديم٤مشمبة و ُمثيي٤م م ُميين  يييل 

اًمّيييييٕمودي٦مهلل ُمٜمٝمييييي٤م شمٚميييييك اًمتٔمييييي٤ميبة اًمٗمييييي٤مضمبة اًمٜمّييييي٤مئٞم٦م ُمييييين اًمٕمٚميييييم واًمٗمْميييييل أن ذم 

اعمتؼمضميي٤مت اًمييًيت يٓميي٤مًمْن سميي٤ملق اعمٝمْمييوهل ذم زقمٛمٝميينهلل واًمييًيت سطميين سميي٠مهنن 

يبيييدن قمٚمييامء ُمٍْمييين وٓ يبيييدون قمٚمييامء قمٛميييهلل يٙمييلا يدًمّييون ذم يمالُمٝمييم وذم 

ـمٚمْيييي٤مهتنهلل وم٤مًمِميييي٤ميد  ٟميييي٤م طمييييلرت وٟمْٝميييي٧م ُميييين  ن يييييلع خم٤مًمٗميييي٦م ىمْييييل  ن ٟمييييبى ةصميييي٤مر 

ُٕمبيٙمييييي٤من ذم اًميييييْالد اًمّيييييٕمودي٦مهلل وميييييٜمحن ٟم٘ميييييو   ذا ش يٙمييييين ُمييييي٤م ومٕمٚميييييه اؾميييييتجالب ا

 عٙمن يلشماًمّٕموديون و ظمػمًا ُم٘م٤مشمٚمتٝمم ُم  اًمٞمٝمود َد اعمّٚمٛملم ذم اًمٕمبابهلل  ذا ش 

ا ومٚميٞمه يٜمي٤م  ُميوآة حمبُمي٦مهلل و ذا -قم  وضميل-يو اعموآة اعمحبُم٦م ذم يمت٤مب ام 

ذم  -قمٚمٞمييه اًمّييالهل-  ش يٙميين يييلا اؾمييتٕم٤مٟم٦م يييي آؾمييتٕم٤مٟم٦م اًمتييي طمييلر ُمٜمٝميي٤م اًمبؾمييو

هلل وميي٠مي ُمٕم٤موٟميي٦م طمٞمٜمئييٍل شمٙمييون حمبُميي٦مهلل يييلا ُمٕمٜميي٤مع شمٕمٓمٞمييل شًميين  ؾمييتٕملم سمٛمنميي »ىموًمييه: 

ًمألطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦مهلل و ٟم٤م  ريد أن  ن  ًمٗم٧م ٟمٔمب اعمخٚمّملم ُمن ـمالب اًمٕمٚمم و يل 

اًميييلي يدٟميييدن  ا  ٟمٜمييي٤م  ييي٥م  ن ٓ ٟمٜمّيييى  ن اًمتٕمٓمٞميييلاًمٕمٚميييم ذم  ي زُمييين وُمٙمييي٤من يمييي٤مٟمو

م ُميييين  ُمث٤مًمٜميييي٤م ُميييين ا ٚمييييف طمييييو  اًمتٕمٓمٞمييييل ًمًييييي٤مت طموًمييييه قمٚمييييامء اًمّييييٚمف و شمْيييي٤مقمٝم

هلل وإطم٤مديي٨م اًمّميحٞمح٦م ومٝمٜمي٤م  شمٕمٓمٞميل ةظميب ي٘مي  -قمي  وضميل-اعمتٕمٚم٘م٦م سمّمٗم٤مت ام 

ومٞمييه اعمٕمٓمٚمييون سم٤مًمتٕمٓمٞمييل إو  وًمٙميين يِميي٤مريمٝمم ذم يييلا اًمتٕمٓمٞمييل اًمثيي٤مين يمثييػم ُميين 

 يل اًمٕمٚمم اًملين ييم ُمين  ُمث٤مًمٜمي٤م  ين يٜمٙميبون قميغم اًميلين يٕمٓمٚميون ةيي٤مت اًمّميٗم٤مت 

٨م اًمّميييٗم٤مت سم٢مظمباضمٝمييي٤م قمييين دًٓمتٝمييي٤م وشمٕمٓمٞميييل ُمٕم٤مٟمٞمٝمييي٤م اًمٍمييي ٦مهلل وًميييلًمك و طم٤مديييي
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ؾمييٛموا سم٤معمٕمٓمٚميي٦مهلل ومٜمبيييد  ن ٟمييليمب  ن يٜميي٤م  شمٕمٓمٞمييل ُميين ٟمييوع ةظمييب ويييو شمٕمٓمٞمييل دًٓميي٦م 

إطم٤مديييييي٨م ذم إطمٙمييييي٤مهل اًمنميييييقمٞم٦م يمٛمثيييييل ُمييييي٤م ٟمحييييين أن ذم صيييييددع قمٓمٚمٜمييييي٤م  يييييلع 

تٕمٓميييٞمالت آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مر و طمال يييم ذم اًميييدي٤مر اعمّيييٚمٛم٦م سمِميييتى اًمتييي٠مويالت واًم

سم٤مًمٙمٗمييي٤مر  عمثيييل ييييلع أيييي٤متهلل  ن ش يٙمييين يٜمييي٤م  ُمييي٤م ومٕمٚمتيييه اًمّيييٕمودي٦م ُمييين آؾميييتٕم٤مٟم٦م

 ًميد  قميداء اإلؾميالهل ومٚميٞمه يٜمي٤م  ُميوآة حمبُمي٦مهلل وًميٞمه  إُمبيٙم٤من واًمؼميٓمي٤من وييم

هلل وىمْيل -¢-يٜم٤م  اؾمتٕم٤مٟم٦م حمبُم٦مهلل وييلا ييو اًمتٕمٓمٞميل ًمنمييٕم٦م ام و طم٤مديي٨م ٟمْٞميه 

يو  ٟمٜم٤م ٟمٕمٚمم  ن الٙموُم٦م اًمّيٕمودي٦م ذم ىمواٟمٞمٜمٝمي٤م ب سمٌمء ةظمب ويمِّ ذَ  ُ  ن  هني  ريد  ن 

ُمّييتٜمْٓم٦م ُميين اعمييلي٥م الَٜمْييَْكم ُمييلي٥م  ُميي٤مهل اًمّييٜم٦م  ٤موذم شمٍمييوم٤مهت٤م قم٤مُميي٦م  طمٙم٤مُمٝميي

هلل  مم ُمٜمٝمجيييه وٓ  ىميييو  هاًمييلين ٟمتنميييك ٟمحييين سميي٤مٟٓمتامء  مم ُمنميييسمه وٓ  ىميييو  ُمليْيي

شم٘مٚمٞمييييدعهلل يييييلا اإلُميييي٤مهل وم٘مٝمييييه واًمييييلي زيييييد قمييييغم وم٘مٝمييييه  َييييٕم٤مك ُمْميييي٤مقمٗم٦م ُميييين سمٕمييييدعهلل 

ّييٓمب ذم يمتيي٥م اعمييلي٥م الَٜمْيييَْكمهلل وُميين ذًمييك يمتييي٤مب اعمٖمٜمييي واًمنمييح اًمٙمْيييػم واعم

يييييلع اًمٙمتيييي٥م يييييي قمٛمييييدة اًمٗمتيييي٤موى وإطمٙميييي٤مهل اًمتييييي قمٚمٞمٝميييي٤م ىم٤مُميييي٧م  طمٙميييي٤مهل اًمدوًميييي٦م 

اًمّييٕمودي٦مهلل وم٠مٟميي٤م ٓ  دري يمٞمييف دمييب ت اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م قمييغم اؾمييتحال  آؾمييتٕم٤مٟم٦م 

واعمّيٚمٛملم ُمي   ن  اًمٞموهل قمغم اإلؾميالهل ًمٙمٗم٤مر وىمد قمبومٜم٤م  هنم  ظمٓمب اًمدو  ١مٓء ا

ُمييييييليْٝمم ذم اًمنمييييييح اًمٙمْييييييػم وذم اعمٖمٜمييييييي ٓسميييييين ىمداُميييييي٦م اعم٘مييييييدد يٍمييييييطمون  ن 

آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر  ن ضميي٤مزت وميي٢مٟمام دمييوز سمنمييٍط ويييو  ن شمٙمييون اًمٖمٚمْيي٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملم 

قمغم اًمٙم٤مومبينهلل  ن شمٙمون اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٛمّٚمٛملم قمغم اًمٙم٤مومبين ويلا ىمٞميد عوري ضميدًا 

ٕمودي٦م  ن يٙمييون اعمّييتٕم٤من سمييه  ىمييوى و يمثييب ضمييدًاا ذًمييك ٕٟمييه  ن يميي٤من يمييام ومٕمٚميي٧م اًمّيي

قمددًا وقمدًة ومحٞمٜمئٍل ومٝملا ٓ ي٘مو  سميه ُمّيٚمم قميغم وضميه إرض  سميدًاهلل طمتيى اعميلي٥م 
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الَٜمَْْكم اًميلي  ٙمٛميون سميه وَي  ييلا اًم٘مٞميد وييلا اًمنميط  ن يٙميون اعمّيتٕملم ُمين 

اعمّٚمٛملم سم٤مًمٙمٗم٤مر  ىميوى و همٚمي٥م قمٚميٞمٝمم ُميٜمٝممهلل وأن ىميد ىمٚمي٧م ذم سمٕمي  إذـمي٦م 

٦م ي٘مٞمٜميي٤ًم ُميين و ذيمييب: ُميي٤م اًمييلي  ييو  سمييلم إُمبيٙميي٤من وومييٞمٝمم إًمييوك اعم١مًمٗميي اًمّيي٤مسم٘م٦م

اًمٞمٝمود و ن ش يٙموٟموا هيود ومٝمم ُمي  اًمٞمٝميودهلل وميال وميبب سميلم  ُمبيٙمي٤من وهييودهلل ويي٤ميم 

ٟمحن أن ٟمّٛم  يمٞمف يٛمدوهنم شم٤ْمقم٤ًم سم٤مًمّمواري  اعمدُمبة وٟمحوي٤مهلل ًمو  راد يي١مٓء 

اًمٞمٝمود شم٘مو  اًمٞمٝمود  و إُمبيٙم٤من  ًمٗم٤مظ ُمتٕمددة شم١مدي  مم طم٘مٞم٘م٦م ُمبة واطمدة وييي 

 ٓ ظم٤ْمًٓ يميام ضمي٤مء ذم أيي٤مت اًمتيي ذيمبيي٤م اًمِميٞم  اسمين سمي٤مز  هنم ٓ يبيدون ًمنؾمالهل 

هلل ًميو  راد يي١مٓء اًمٞمٝميود  و يي١مٓء إُمبيٙمي٤من  ن  تٚميوا ظمٞميؼم ييل -ضم اع ام ظمػماً -

سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اًمّٕمودي٦م  ن يّمدويم و ن يبدويم قمغم  قم٘م٤م م ظم٤مئْلم  ٓهلل يٜم٤م ئمٝمب 

 اًمييلي يّييتٜمدون  ًمٞمييه ذم اًمٌيي والٙمٛميي٦م اًم٤ْمًمٖميي٦م اًمتييي وَييٕمٝم٤م قمٚمييامء اًمٗم٘مييه الَٜمْييَْكم

 طمٙميي٤مُمٝمم طمييلم ىميي٤مًموا: سمنمييط  ن شمٙمييون اًمٖمٚمْيي٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل أن اًمٖمٚمْيي٦م ًمٚمٙميي٤مومبينهلل 

و يمييؼم دًمٞميييل قميييغم ذًمييك ُمييي٤م يم٤مٟمييي٧م اإلذاقميي٤مت اًمٕم٤معمٞمييي٦م يمٚمٝمييي٤م  ؿميي٤مقم٧م سمييي٠من اًمّيييٕمودي٦م 

اشمٗم٘ميي٧م ُميي  ىم٤مئييد اسييٞم  إُمبيٙمييي  ن شمٙمييون اًم٘مٞميي٤مدة سمٞمييد ىم٤مئييد اسييٞم  إُمبيٙميييهلل 

ُمييييي٠مُمورون ُمييييين اًم٘مٞمييييي٤مدة إُمبيٙمٞمييييي٦مهلل  ذا ىمٞميييييل ًمٚمٓمٞمييييي٤مرين  ومييييي٢مذًا اًمّيييييٕموديون أن ييييييم

اًمّٕموديلم: اعسموا اًمٕمباب ويم يتٗمبضمون ومام قمٚمٞمٝمم  ٓ  ن يٜمٗملوا إُمبهلل  ين يلا 

َٕمَل امَُّ ًمِْٚمَٙم٤مومِِبيَن قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم ﴿: -قم  وضمل-اًمواىم  اعم١مش ُمن ىمو  ام  َوًَمْن َ ْ

ِْٞماًل   ن يٙمِميييف ييييلا ا يييمهلل وييييلا  -شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤ممم-هلل ومٜمّييي٠م  ام [141]النسرررم : ﴾ؾَمييي

اًمٖممهلل اًملي  ص٤مب اعمّيٚمٛملمهلل وًمين يٙميون ذًميك  سميدًاا ٕن ؾميٜم٦م ام ًمين شمتٖميػم  ٓ  ذا 

 رضم  اعمّٚمٛمون طمٙم٤مُم٤ًم وحمٙموُملم  مم ديٜمٝمم.
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ُ َُم٤م سمَِ٘مْوهٍل طَمتَّيى ﴿: -شم٤ْمر  وشمٕم٤ممم-وذًمك ُمن ُمٕم٤مين ىموًمه  اًمِمٞم :  ِنَّ امََّ ٓ ُيَٖمػمِّ

وا  ُ ِٝممْ ُيَٖمػمِّ ِّ هلل وصغم ام قميغم حمٛميد وقميغم ةًميه وصيحْه وؾميٚمم [11]الرع:: ﴾َُم٤م سم٠َِمٟمُٗم

 شمّٚمٞماًم يمثػمًا.

ـمْٕميييي٤ًم  ُمبيٙميييي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞميييي٤م وومبٟمّيييي٤م ٟمٕمييييبك ُميييين ظمييييال  اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م  اعمٚم٘مييييي:

 سمٕمداوهتم.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

يمِلَم ﴿ اعمٚم٘مي: ِليَن يَمَٗمُبوا ُِمْن َ ْيِل اًْمٙمِت٤َمِب َوٓ اعمُْنْمِ ٞمُْٙمْم َُم٤م َيَودا اًمَّ َ  قَمٚمَي َ ْن ُيٜمَ َّ

مْ  ُٙمييي ْن َرسمِّ
ػْمٍ ُِمييي ْن ظَمييي ْن ﴿هلل [135]البقرررر : ﴾ُِمييي ويُمْم قَمييي ُبدا ُٚموَٟمُٙمْم طَمتَّيييى َيييي

٤مشمِ وَن ُيَ٘مييي َوٓ َيَ اًُمييي

 .[213:قر ]الب ﴾ِديٜمُِٙمْم  ِِن اؾْمتََٓم٤مقُموا

 ... اًمِمٞم :

 مم همػم أي٤مت اًمتي ضم٤مءت ومٞمٝممهلل ويم ي١مٓءهلل وأن يم يبُمون سمٙمل  اعمٚم٘مي:

ٙمون ًمٞمه ُمن  ضمل حتبيب اًمٙموي٧م يمام يتْلم أن الٛموًم٦م اًمتي شمبُميى قميغم ُم٤م يٛمٚم

 اًمٕمباب

 ام  يمؼم. اًمِمٞم :

ورسمييييام ـمْٕميييي٤ًم ٟم ًميييي٧م قمييييغم ُمّيييي٤مضمد وقمييييغم  ٟميييي٤مس يّمييييٚمون وٟم٘مييييو  سميييي٠من  اعمٚم٘مييييي:

الٙمم ذم اًمٕمباب ًمٞمه طمٙمم  ؾمالُمي ًمٙمن اًمدوًم٦م دوًم٦م  ؾمالُمٞم٦مهلل وم٤مًميلين يٗمٕمٚموٟميه 

-ٟمبُ سمام يٗمٕمٚموع يلاهلل وٟمتٛمٜمى ـمْٕم٤ًم  ن ام  أن ـمْٕم٤ًم ُمن ؿمٕمورٟم٤م وُمن ىمٚموسمٜم٤م ٓ

خييي هيم ويٜمٍميي ؿمييٕم٥م اًمٕمييباب وضمييٞم  اًمٕمييباب قمٚمييٞمٝمم و ن يميي٤من  -ؾمييْح٤مٟمه وشمٕميي٤ممم
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ـمْٕمييي٤ًم الٙميييم ًميييٞمه  ؾميييالُميهلل ًمٙمييين ييييلا ؿميييٕمورٟم٤مهلل ذيميييبت قمٚمٛميييي اًم٘مٚمٞميييل عمييي٤م يمييي٤من 

 .اعم١مُمٜملم يٗمبطموا سمٖمٚم٦ْم اًمبوهل قمغم اًمٗمبس

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ومٙميييي٤من اعمنميييييملم  ْييييون  ن يٖمٚميييي٥م اًمٗمييييبس ٕن اًمٗمييييبس  يييييل وصمٜمٞميييي٦م  اعمٚم٘مييييي:

 يييل يمتيي٤مبهلل وميي٤مٔن يٕمٜمييي ؿمييٕم٥م  مواعم١مُمٜمييون يميي٤مٟموا  ْييون  ن يٖمٚميي٥م اًمييبوهلا ٕهنيي

اًمٕمباب وضمٞم  اًمٕمباب و ـمٗمي٤م  اًمٕميباب وٟمّي٤مء اًمٕميباب ُمي٤م زاًميوا دوًمي٦م  ؾميالُمٞم٦مهلل و ن 

يم٤من الٙمم.. يٕمٜمي ُم٤م يو قمٚمٞميههلل ًمٙمين ؿميٕمورٟم٤م ُمين اًميداظمل ٟمتٛمٜميى  ن يٜمٝمي هل اًمٙمٗمي٤مر 

 ٍم ًمِمٕم٥م اًمٕمباب.ويٙمون اًمٜم

 ًمٚمِمٕم٥م اًمٕمباىمي. اًمِمٞم :

 ( 00:  01:  14/ 461) اهلدى والنور/

 (  00:  06:  58/ 461) اهلدى والنور/

ٟمٕميمهلل و ذا دقموٟمي٤م ذم ىمٜموشمٜمي٤م ذم اًمّميالة يييلا سمٞمٙميون ُمين ىمٚمْٜمي٤م وميال ٟمييدري  اعمٚم٘ميي:

ييييلا اًمِميييٕمور ذم اًميييداظملهلل ٟم١ماظميييل قمٚمٞميييه  ُمييي٤م ومٞميييه  صميييم  هل ومٞميييه اٟمحيييباك قمييين اًمٕم٘مٞميييدةهلل 

 .-سم٤مر  ام ومٞمك-ٟم٤م ومٜمور

وسم٤مر  ومٞمكهلل آٟمحباك قمن اًمٕم٘مٞمدة يٙمون قمغم اًمٕمٙميه ُمين ذًميكهلل ييلا  اًمِمٞم :

اًمِمييٕمور يييو ؿمييٕمور يمييل ُمّييٚمم سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٙمييل ؿمييٕم٥م ُمّييٚممهلل وًمييو يميي٤من اليي٤ميمم  ييلا 

اًمِمٕم٥م اعمّٚمم ٟم٘مو  يمٚمٛم٦م طمق ويو  و وييي  ٟميه ٓ  ٙميم سميام  ٟمي   امهلل صميم ؾميواًء 

  ام ييم يمٗمي٤مرًا يمٗميبًا اقمت٘م٤مديي٤ًم  و يمٗميبًا قمٛمٚمٞمي٤ًم يم٤من ي١مٓء اًميلين ٓ  ٙمٛميون سميام  ٟمي 
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وميي٤معمٝمم ذم يييلع أوٟميي٦م  ن ٟمٕمٚمييم  ن الٙمييم همييػم  ؾمييالُمي ًمٙمٜمٜميي٤م  يي٥م  ن ٟمٗمييبب يمييام 

 ن ٟمٗميييبب سميييلم يييي١مٓء الٙمييي٤مهل اًميييلين ييييدور  -سمييي٤مر  ام ومٞميييك- عمحييي٧م ذم ؾمييي١ماًمك 

بًا  ُمييبيم سمييلم  ن يٙمييون يمٗمييبيم يمٗمييبًا اقمت٘م٤مدييي٤ًم  و ذم  طمّيين إطمييوا   ن يٙمييون يمٗميي

قمٛمٚمٞمييي٤ًمهلل ؾميييواء يمييي٤من يمٗميييبيم ُمييين ييييلا اًمٜميييوع  و ُمييين ذا   ييي٥م  ن ٟمٗميييبب سميييلم يييي١مٓء 

الٙم٤مهل وسملم اعمحٙموُملمهلل وم٢من اعمحٙموُملم ؿمٕم٥م ُمّيٚمم ٓ ٟمّيتثٜمي  ي ؿميٕم٥م ُمين 

اًمِمٕموب اإلؾمالُمٞم٦م اًمتي اسمتٚمٞم٧م سمحٙم٤مهل ٓ  ٙمٛمون سم٤مإلؾميالهلهلل ٓ وميبب قمٜميدي سميلم 

ٕم٦مهلل و ن يميي٤من ذم يييلا اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي يمِمييٕم٥م ُمّييٚمم و ن يميي٤من ذم يييلا اًمِمييٕم٥م ؿمييٞم

اًمِمٕم٥م ؾمٜمٞم٦م ُمٜمحبومون يمثػمًا  و ىمٚمٞمالً قمن اًمّٜم٦مهلل يمام يو اًمِم٠من ذم ُمٍم ذم ؾموري٤م 

ُمثالًهلل ومال ومبب سميلم ييلع اًمِميٕموب  ـمالىمي٤ًمهلل و ٟميه ٓ  يوز ًمٕمي٤مش ُمّيٚمم يٕميبك طم٘مٞم٘مي٦م 

يييلع اًمِمييٕموب  ن يٚمح٘مٝمييم سمحٙميي٤مُمٝممهلل  ٓ  ن يميي٤مٟموا ُميين شمٚمييك اًمٓم٤مئٗميي٦م اًمتييي اسمتٚمٞميي٧م 

م ذم ييييلع أوٟمييي٦مهلل وييييي اًمتيييي شم٘ميييو  سمتٙمٗميييػم طمٙمييي٤مهل اعمّيييٚمٛملم إُمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م  ييي

وحمٙميييوُمٞمٝمم   ٓ ُمييين يمييي٤من ُمٕمٝميييم ذم اٟمحيييباومٝمم قمييين اإلؾميييالهل اًمّيييٚمٗمي اًميييلي ٟمحييين 

قمييغم ُمييٜمٝم٩م اًمّييٚمف اًمّميي٤مًم هلل ومييال يٛمٙميين ًمٕميي٤مش ُمّييٚمم  ن يٚمحييق اًمِمييٕموب اعمّييٚمٛم٦م 

دن سم٤ملٙم٤مهل اًملين  ٙمٛمون سمٖمػم ُم٤م  ٟم   اما ٕٟمه يٙمون ىمد ظم٤مًمف ةي٤مت يمثػمة شمدٟم

َبى﴿: -شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم-يمٚمٝميي٤م طمييو  ىموًمييه  ِ ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُ ظْميي هلل [164]األنارررمم: ﴾َوٓ شَميي

ومٝملع ال٘مٞم٘م٦م ٓ يٛمٙمن  ن يٜمٙمبيي٤م  ٓ  وًمئيك ا يوارج اًميلين ييم  ذٟمي٤مب ا يوارج 

اًم٘ميييييداُمىهلل ومٝمييييييم يٖمييييي٤مًمون ذم شمٙمٗمييييييػم اعمّيييييٚمٛملم سم٤مسٛمٚميييييي٦مهلل ٓ يٗمبىميييييون سمييييييلم طميييييي٤ميمم 

ًمبضموع  مم امهلل وًمٙمن شمٖمٚمْه  يواؤعهلل وسملم وحمٙموُملم وسملم طم٤ميمم ي١مُمن سموضموب ا

ُمن شمْٜمى هميػم اإلؾميالهل ديٜمي٤ًم وىم٤مٟموٟمي٤ًم وٟمٔم٤مُمي٤ًم وىميد يٍميح  و خييبج ذًميك قميغم ومٚمتي٤مت 
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ًم٤ّمٟمها ٕن ييلا اإلؾميالهل ش يٕميد صي٤مل٤ًم ٕن يٙميون طمي٤ميماًم قميغم اًمٜمي٤مسهلل ييلا اًمٜميوع 

لم ُمين سمال ؿمك يم٤مومب ُمبشمد قمن ديٜمههلل ًمٙمن  ٥م اًمتٗمبيق سملم ُمن يم٤من  لع اعمث٤مسم٦م وسمي

يم٤من يٕمت٘ميد وئمٝميب اقمت٘مي٤مدع قميغم سمٕمي  شمٍميوم٤مشمه يمٛمح٤مومٔمي٦م قميغم اإلؾميالهل ذم صيالة 

ذم زيميي٤مة ذم صييٞم٤مهل ذم اليي٩م  مم سمٞميي٧م ام الييباهل و ُميي٤م ؿميي٤مسمه ذًمييكهلل ومٝمييلا اًمتٗمبيييق ٓ 

يٛمٙميين  ن يتج٤ميٚمييه قميي٤مش ًمييه يٕمٜمييي ىمييدهل صييدب ذم يييلا اًمٕمٚمييمهلل  ذ إُمييب يمييلًمك يمييام 

 -قمييي  وضمييييل- ن شمٙميييون ٕن يٜمٍمييي ام ذيمبشميييه ةٟمٗمييي٤ًم  ن ؿميييٕمورٟم٤م و ن دقمواشمٜمييي٤م  ييي٥م 

اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي قمييغم ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر اًمؼميٓميي٤من وإُمبيٙميي٤من واإلومبٟمّييٞملم و ُمثيي٤م م 

يي  ن ُم  ي١مٓء ُمن اعمتٕم٤موٟملمهلل  ن يّٛمون سم٤ملٚمٗم٤مءهلل و ن ٓ ٟمٜمّى طم٘مٞم٘م٦م ُمبة و

 -قمييي  وضميييل-اإلؾميييالُمٞم٦م اًميييلي  ييي٥م  ن ييييدقمو  ن يٜمٍمييي ام  اًمٙمٗمييي٤مر سمٕمييي  اًميييدو 

قمييغم اًمٙمٗميي٤مر واعمٜميي٤موم٘ملمهلل قمييغم اًمٙمٗميي٤مر واعمٜميي٤موم٘ملمهلل وٓ  ييوز ًمٜميي٤م اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي 

 ن ٟمييدقمو ؾمييوى ذًمييكهلل ويمٜميي٤م ٟمتٛمٜمييى و ٟميي٤م ىمٚمتٝميي٤م س يي٦م وسمٕميي   ظمواٟمٜميي٤م اليي٤معين 

أن ييليمبون ُمٕمييي ضمٞميدًا ىمْييل  ن شم٘مي  يييلع اعمّميٞم٦ْم اًمٙمييؼمى ُمين عب اًمٕمييباب ُميين 

ٙمي٤من ومٞمجي٥م ي١مٓء اعمّٛمون سم٤ملٚمٗم٤مء ىمٚم٧م:  ذا ىم٤مُم٧م اليبب سميلم اًمٕميباب وإُمبي

ُم٘م٤مشمٚم٦م إُمبيٙم٤من ذم صف اًمٕمباىمٞملمهلل  ُم٤م  ذا وىم  اًم٘مت٤م  سملم إُمبيٙم٤من وُمن ُمٕمٝمم 

ُميين اعمّييٚمٛملم ُميين ضمٝميي٦مهلل واًمٕمييباىمٞملم ُميين ضمٝميي٦م  ظمييبىهلل ومييٜمحن ٟمٜمّميي  يٜميي٤م سميي٤مٓقمت ا  

هلل  ُميييي٤م  ذا شيموٟمييييوا  طمييييالس سمٞمييييوشمٙمم»: -قمٚمٞمييييه اًمّييييالهل-وٟمييييورد  ييييلع اعمٜم٤مؾميييي٦ْم ىموًمييييه 

م ُميين اًمٙمٗميي٤مر سمٛم٘م٤مشمٚميي٦م اًمٕمييباىمٞملم ومٗمييي يييلع اؾمييت٘مل إُمبيٙميي٤من واًمؼميٓميي٤من وُميين ُمٕمٝميي

اًمٕمييباىمٞملم وًمييٞمه  ن ٟمّميي٤مدر طمٙموُميي٦م اًمٕمييباىمٞملما ٕٟمييه ٟمٜميي٤مس ال٤مًميي٦م  يي٥م قمٚمٞمٜميي٤م  ن 

ب سمْٕم  ُم٤م ضمي٤مء ذم سمٕمي  إذـمي٦م  ي٤م ييد  قميغم يمِّ ذَ طمٙموُم٦م سمٕمثٞم٦مهلل ويٜم٤م  ريد  ن  ُ 
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يمييب اًمّٞم٤مؾميي٦م اًمّييٕمودي٦م أن ُمٜمحبوميي٦م يمٚمٞميي٤ًم قميين اًمّٞم٤مؾميي٦م اًمنمييقمٞم٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل و ٟميي٤م  ذ

سمٕميييي  اًمٗمتيييي٤موى اًمتييييي ؾمييييٛمٕمتٝم٤م صيييي٤مدرة ُميييين سمٕميييي  اًمٕمٚمييييامء إوم٤مَييييل يٜميييي٤م  يمٞمييييف 

ارشمْمٞمتم ٕٟمٗمّٙمم  ن دمٞم وا آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر سمدقموى  ن ظمٓمب طم ب اًمْٕم٨م ذم 

اًمٕمييييباب  ظمٓمييييب ُميييين اًمّمييييٚمٞمْٞملمهلل ًمييييو ؾمييييٚمٛمٜم٤م  ييييلا ضمييييدٓهلًل واًمٕمباىمٞمييييون  و اًمْٕميييي٨م ذم 

 ٓمب اًمّمٚمٞمْي طميّل ذم اًميْالد اًمٕمباب ٓ ي ا  سمٕمٞمدًا قمن سمالد اًمّٕمودي٦م واًمواىم   ن ا

اًمّٕمودي٦مهلل ًمٙمٜمي  شمٕمج٥م يمٞميف رَيوا ٕٟمٗمّيٝمم  ن  ٛمٕميوا سميلم ُمي٤مذا ي٘موًميون  سميلم 

اًمٜم٘مٞمْملم ذم ةٍن واطمدهلل سملم دميوي  آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر ًميدوم  ظمٓميب طمي ب اًمْٕمي٨م  ن 

 ييل ذم اًمييْالد اًمّييٕمودي٦مهلل ورَييوا ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م  ظمييبى  ن  ييل ذم اًمييْالد اًمّييٕمودي٦م 

ومييام اًمٗمييبب سمييلم طميي ب اًمْٕميي٨م اًمّييوري واًمْٕميي٨م اًمٕمباىميييهلل طميي ب اًمْٕميي٨م اًمّييوريهلل 

ُمٚميي٦م واطمييدةهلل  ًمييٞمه  - يْميي٤مً -واًمٕمٚمييامء ي٘موًمييون: اًمٙمٗمييب ُمٚميي٦م واطمييدةهلل وطميي ب اًمْٕميي٨م 

ذم يييلا  ن ييي١مٓء اًمييلين يّييخبون اإلقمييالهل اًمّييٕمودي ًمٞمّييوهموا َييالًمتٝمم اًمٙمييؼمى 

   ٓ ويي آؾمتٕم٤مٟم٦م سمدو  اًمٙمٗمب ًمبد اًمٙمٗمب إيمؼم ذم زقمٛمٝمم ويو اًمْٕم٨م اًمٕمباىمي

وميييام سمييي٤م م اؾمتّييي٤مهموا  ن  يييل ذم ديييي٤مريم اًمْٕمييي٨م اًمّيييوريهلل  ٟمييي٤م  ومٝميييم ُمييين ييييلا  ن 

إُمبيٙمييي٤من ىم٤مًمييي٧م ًمٚمّيييٕمودي٦م: اؾميييتٕمٞمٜمي سمٙميييل دوًمييي٦م ومالٟمٞمييي٦م واًمدوًمييي٦م اًمٗمالٟمٞمييي٦م وُمٜمٝمييي٤م 

اًمْٕميي٨م اًمّييوريهلل وم٘م٤مًميي٧م ووَييٕم٧م يمٚمٛميي٦م ًمْٞمييك ذم ُموَيي  اًمٙمٗمييبهلل سمييد   ن يٙميييون 

وقمجٞمي٥م ضميدًاهلل ُمي٤م  دري يٜم٤م  ذم شمٚميك اًميْالد: ًمْٞميك اًمٚمٝميم ًمْٞميكهلل ييلا  ُميب قمجٞمي٥م 

يمٞمييف يٖمٗمييل قميين يييلع ال٘مٞم٘ميي٦م اعمييبة  وًمئييك إوم٤مَييل وسمٕميي  اًمٓمييالب واًمييديم٤مشمبة 

ن اًمِميييٞم  ُمييي٤م يٕميييبك اًمواىمييي  يٜمييي٤م هلل ـمٞمييي٥م  ٟميييتم قميييبومتم اًمواىمييي هلل ييييل  اًميييلين ي٘موًميييون 

قمبومتم  ن اًمْٕم٨م اًمّيوري ٟمي    رَيٙمم  هل ٓ  ومي٢من ىمٚميتم ٓ  ومٛميثٚمٙمم ُمثيل اًمٜمٕم٤مُمي٦مهلل 
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سمون اًمْٕميي٨م سم٤مًمْٕميي٨مهلل واًمٙمٗمييب سميي٤مًمٙمٗمبهلل طمّييْٙمم ُميي٤م و ن ىمٚمييتم: سمييغمهلل وميي٢مذًا يمٞمييف حتيي٤مر

هلل وصمْتٜمييي٤م و ييي٤مع قمييغم يمٚمٛمييي٦م -ضميي اع ام ظمييػماً -ؾمييٛمٕمتم ةٟمٗميي٤ًم ُميين يمٚمٛمييي٦م اًمِمييٞم  اسميين سمييي٤مز 

: ًمتْيق قميغم ؿميٕمور هلل وقميغم قم٤مـمٗمتيك اًمتيي -سمي٤مر  ام ومٞميك-القهلل وم٠مٟمي٤م  ىميو  ًميك 

ب شمبسمٓمك سم٤معمّٚمٛملم ذم يمل سمالد اًمدٟمٞم٤مهلل وىمد ىمٚم٧م  ٟم٤م ذم سمٕم  إذـم٦م: يٜم٤م  ومب

ُمييين زاويييي٦م  ظميييبى ٓ يٗمٙميييب ومٞمٝمييي٤مهلل يييي١مٓء اًميييلين ي قمٛميييون سمييي٠من اًمِيييورة ييييي اًمتيييي 

اَييٓمبهتم  مم آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ذم ؾمييْٞمل حم٤مرسميي٦م اًمْٕميي٨م اًمٕمباىميييهلل  ٟميي٤م  ىمييو :  ن 

د ةظمب يٙمون سمٚمدًا  ؾميالُمٞم٤ًم ٓ اًمٕمباب  و ذم ؾموري٤م  و ذم  ي سمٚم اًمْٕم٨م ؾمواًء يم٤من ذم

ًمِمييييٕم٥م اعمّييييٚمم ٓ سمييييد  ن يتٖمٚميييي٥م قمييييغم يٛمٙميييين  ن يٙمييييون طميييي٤ميماًم  سمييييد اًمييييديبا ٕن ا

ال٤ميمم اًمٙم٤مومب يوُم٤ًم ُم٤مهلل ًمٙمن إُمبيٙم٤من طمٙموُم٦م وؿمٕم٤ًْم يو يم٤مومبهلل ومٝمو طمٞمٜمام  تيل 

سمٚميييييدًا ُمييييي٤م صيييييٚمح٤ًم  و طمبسمييييي٤ًمهلل ومٚمٞمّييييي٧م الٙموُمييييي٦م وم٘ميييييال ييييييي اًمتيييييي ؾميييييت٨ْم  ومٙم٤مريييييي٤م 

وصٚمٞمْٞمتٝم٤مهلل سمل واًمِمٕم٥م ُمٕمٝمي٤م يمٚميها ٕٟميه اًمِميٕم٥م واًمدوًمي٦م ذم َيالًم٦م واطميدةهلل سمٞميٜمام 

 ؾمييوري٤م  و ذم اًمٕمييباب ومٝمييو ٓ يٛمثييل اًمِمييٕم٥م اًمّييٕموري وٓ يٛمثييل اليي ب اًمْٕمثييي ذم

اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل ومٛميين ا ٓميي٠م اًمٗميي٤مطم  ضمييدًا ضمييدًا  ن يتّمييور ييي١مٓء اعمٗمتييون سميي٠من 

اًمّيييٕمودين أن ي٘مييي٤مشمٚمون ؿميييٕم٤ًْم يمييي٤مومبًاهلل وًميييٞمه ؿميييٕم٤ًْم يمييي٤مومبًا وم٘ميييالهلل سميييل ييييو  يمٗميييب ُمييين 

ن ظمٓميييب ييييلا اًمّميييٚمٞمْٞملم اًميييلين اؾميييتٕم٤مٟموا  يييمهلل ييييلا شمٙمٗميييػم ًمٚمٛمّيييٚمٛملم وييييم يٕمٚمٛميييو

اًمتٙمٗمػم و ٝمبون سميلًمك ذم حمي٤معاهتمهلل ًمٙمين ُمي  إؾميف اًمِميديد  هنيم ي٘موًميون 

ُميي٤م ٓ يٗمٕمٚمييونهلل  و  ؾميي٤مؤوا شمٓمْٞمييق ُميي٤م ي٘موًمييون ومٚمييم يٗمبىمييوا سمييلم اليي٤ميمم واعمحٙمييوهلهلل 

ٟمحيييين ٟمٕمٚمييييم ي٘مٞمٜميييي٤ًم  ن اليييي٤ميمم اًمّييييٕمودي همييييػم اعمحٙمييييوُملمهلل ُمٝمييييام ىمٚمٜميييي٤م  ن اليييي٤ميمم 

ًمك ًمه سمٕم  آٟمحباومي٤مت ٓ يٛمٙمين اًمّٕمودي ظمػم ُمن طمٙم٤مهل اعمّٚمٛملمهلل ًمٙمن ُم  ذ
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ٕطمييييد  ن يٜمٙمبييييي٤مهلل يييييل يٜميييي٤م  ُمّييييٚمم ُموطمييييد قمييييغم وضمييييه إرضهلل وسمخ٤مصيييي٦م  رض 

اًمتوطمٞميييد ييييل وميييٞمٝمم ُمييين يٜمٙميييب ُمييين  ييييل اًمٕمٚميييم واًمٗمْميييل  ن اٟمتِمييي٤مر اًمّميييور ًمٚمٛمٚميييو  

اًمّٕموديلم ووَٕمٝم٤م ذم صيدور اعمجي٤مًمه  ٟميه ييلا يٜمي٤مذم اًمتوطمٞميد  ييل شمتّميورون 

وضمييود ُمثييل ييي١مٓء اعمجٞميي ين ًمتٕمٚمٞمييق  وضمييود  طمييد خييي٤مًمف ذم يييلا يٜميي٤م   ٟمتّمييور

وا قميييغم ١ماًمّميييور ذم سميييالد اًمّيييوري٦م واعمٍميييي٦م وٟمحويييي٤مهلل  ُمييي٤م قمٚميييامء ؾميييٕموديلم ٟمِمييي

اًمتوطمٞمييييد ورسمييييوا قمييييغم اًمتوطمٞمييييد يييييم وٓ ؿمييييك ذم ىمييييبارة ٟمٗموؾمييييٝمم يٜمٙمييييبون ُمٔميييي٤ميب 

ذيمٞمييييي٦م شمْيييييد  اًمّيييييٕمودي٦م أن سمٜمنميييييي٤م سميييييلم اًمِميييييٕموب يمٚمٝمييييي٤مهلل ومْميييييالً قمييييين اًمِميييييٕم٥م 

٤مًمٗم٦مهلل ًمٙمٜمٝمم يٜمٙمبوهن٤م قميغم إىميل سم٘مٚميو م قميغم اًمّٕموديهلل ومٝملع خم٤مًمٗم٦مهلل يلع خم

  يامن سمٕمدي٤م يمام يو ذم الدي٨م اًمّمحٞم . ٦م اًمتي ٓ ذرةاعمبشم٦ْم اًمث٤مًمث

  ظموة اإليامن شمتٛم٦م اًمٙمالهل ذم اًمنميال.

وميييي٢مذا يمييييام يوضمييييد ًمٚمدوًميييي٦م ذم اًمِمييييٕم٥م اًمّييييٕمودي  ومييييباد يٜمٙمييييبون سمٕميييي   اًمِمييييٞم :

ذم اًمِمييييييٕموب شمٍمييييييوم٤مت الٙميييييي٤مهل عمخ٤مًمٗمتٝميييييي٤م ًمنميييييييٕم٦م اإلؾمييييييالهل ومٙمييييييلًمك يوضمييييييد 

إظمييبىهلل يٜمٙمييبون شميي٤مرة سم٤مًم٘مٚميي٥مهلل وشميي٤مرة سميي٤مًم٘مو  وشميي٤مرة سميي٤مًمثورة قمييغم سمٕميي  الٙميي٤مهل 

اًمييلين  ٙمٛمييون سمٖمييػم ُميي٤م  ٟميي   امهلل ومٙمٞمييف  ييوز  ن ٟمٚمح٘مٝمييم سمحٙموُميي٤مهتمهلل وٟمٓمٚمييق 

 ًمٗمٔم٦م اًمٙمٗمب قمٚمٞمٝممهلل و ن ٟمورد 

 ( 00:  41:  25/ 461) اهلدى والنور/



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

770 

  

 

 

 

 اجلّاد يف العراق



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

773 

 

 اجلّاد يف العراق

ٟم٘مل قمٜمك  ٟميك ىمٚمي٧م: سموضميوب اسٝمي٤مد ُمي  اإلظميوة اًمٕميباىمٞملم ومٝميل ييلا  داظمٚم٦م:ُم

 صحٞم  

صييييحٞم  وًمييييٞمه سمّمييييحٞم .. ٕٟمٜميييي٤م ٓ ٟم٘مييييو : أن يٜميييي٤م  ضمٝميييي٤مد سميييي٤معمٕمٜمى  اًمِميييٞم :

اًمنمقمي اعمت٤ْمدر  مم اًملينهلل و ٟمام ومٞمه دوم٤مع قمن اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي اعمٝم٤مضمم ُمن ىمْل 

٠من اًمٕمييباب يييو اًمييلي اقمتييدى ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مرهلل ذم اًموىميي٧م اًمييلي يمٜميي٤م وٓ ٟميي ا  ٟم٘مييو : سميي

 وسمٖمى قمغم اًمٙموي٧مهلل قمبوم٧م 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمييين عمييي٤م يمييي٤من وراء ييييلا اًمْٖميييي اًمٕمباىميييي قميييغم اًمٙمويييي٧م ييييلع ا جٛمييي٦م  اًمِميييٞم :

اًمنمؾمييي٦م ُمييين ييييلع اًميييدو  اًمٙمييي٤مومبة وقميييغم ر ؾميييٝم٤م  ُمبيٙمييي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞمييي٤م وُمييين ُمٕمٝمييي٤م ُمييين 

٧م اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م ُم  إؾمف طمٞم٨م اٟمْميم سمٕمْميٝمم  مم سمٕمي  سمي قمم  قمي٤مدة اًمٙمويي

 مم اًمٙمييييويتٞملم و ذا ال٘مٞم٘ميييي٦م شمتٙمِمييييف قميييين يجٛميييي٦م ظمٓمييييػمة ضمييييدًا ًمتحٓمييييٞمم اًمِمييييٕم٥م 

اًمٕمباىمييي يمٚمييههلل وٓ  ىمييو  اسييٞم  اًمٕمباىمييي وسم٤مًمتيي٤مزم ٓ  ىمييو : طميي ب اًمْٕميي٨م اًمٕمباىمييي 

و ظميييػمًا ٓ  ىميييو : ًمٚم٘مْمييي٤مء قميييغم صيييداهل طمّيييلم ٟمٗمّيييه و ٟميييام ًمٚم٘مْمييي٤مء قميييغم اًمِميييٕم٥م 

يٖمٞمثوا اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي اًمٕمباىمي يمٚمها ًملًمك ٟم٘مو :  ٥م قمغم اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م  ن 

 وخيٚمّموع ُمن يلع ا جٛم٦م اًمنمؾم٦م اًمٔم٤معم٦م..
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 ًمٕمٚمك ومٝمٛمتٜمي 

 ٟمٕممهلل ٟمٕمم. ومٝمٛم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ضم ا  ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ام   يك ا ػم وي٤ْمر  ومٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 ام  ٗمٔمك. اًمِمٞم :

 ٜم٤م.اقملرٟم٤م ي٤م ؿمٞم  سٝمٚمٜم٤م وظمٓمئ ُمداظمٚم٦م:

و ٟمي٤م ٓ يّميٞمْٜمي رء  صي٤مب  ٓهلل قمٗموًا ٟمحن ٟمتٙمٚمم يلا ًمّم٤مًم  اًمّي٤مئلهلل اًمِمٞم :

ع ُمين ٠م هل  ظمٓم٠مهلل سمل يّمٞمْٜمي رء  ذا  ظمٓم٠م وم٠مصوسمه وم٠مٟم٤م   ضميبعهلل ًمٙمين ٓ  مٜميى ظمٓمي

  ضمل  ن  ٟم٤م   ضمبع.

 ام ي٤ْمر  ومٞمك ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ام  ٗمٔمك. اًمِمٞم :

 (  00:  41: 28/ 339) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

 يل اسٝم٤مد ومبض قملم   ُمداظمٚم٦م:

 ٝم٤مد اًملي شمٕمٜمٞمه و ين اس اًمِمٞم :

 ذم اًمٕمباب. ُمداظمٚم٦م:

 وعم٤مذا ًمٞمه ذم إومٖم٤من ر اًمِمٞم :

 يلو  يمٗم٤مر ويلو  يمٗم٤مر أن  ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل يٜم٤م ُمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ّم ىم٤مئٛم٦م يٜمي٤م هلل يٜمي٤م ٓ شم٘ميدر  ن دم٤مييد ًموطميد هلل  ُمي٤م  اًمِمٞم :

 يٜم٤م  شم٘مدر  ن دم٤ميد ًموطمد  ومٚمامذا ش شم٠ّم  قمن يٜم٤م  

 ... ٟمٕمتؼمع ٟمحن ... ُمداظمٚم٦م:

 ذا شمبيد  ن شمٕمتؼمع و ٟم٧م شم٘مدر  ن دم٤ميد يٜم٤م..ُم٤م اًمِمٞم :

 ... يٜم٤م  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  ؾم٠مًمك: شم٘مدر  ن دم٤ميد يٜم٤م  اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

ٓ شمِب  ُمثٚم٦مهلل وم٢مذًا رء ٓ شم٘مدر ٓ شم٘مدرهلل  ُم٤م يٜم٤م  شم٘مدر وم٤مذيي٥م  مم  اًمِمٞم :
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  ومٖم٤مٟمّت٤من وضم٤ميد.

 ـمٞم٥مر ٟمٗمبض  ن يٜم٤مًمك ... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ شمٗمبض. اًمِمٞم :

  ومبض. ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ٓهلل اذي٥م ضم٤ميد وسمٕمد ذًمك شمٙمٚمم. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ٟمبيد ٟمحن سم٤مًمٗمبَٞم٤مت ر ٟمٕمم  اًمِمٞم :

 (  00:  44: 06/ 339) اهلدى والنور /

 باب وٍْ

ُميي٤م يييو ُمييوىمٗمي يمٛمّييٚمم ًمييو دظمييل اًمٞمٝمييود  و إُمبيٙميي٤منهلل ويييل  ييوز  ن  اًمّيي١ما :

  ىم٤مشمل حت٧م راي٦م ُموضمودة أن ويي راي٦م همػم  ؾمالُمٞم٦م 

: ىمْل اإلضم٤مسم٦م قمن اًمّي١ما   رييد  ن  ًمٗمي٧م ٟمٔميب  و ٟمي٧م ٕو  ُميبة شمٚمت٘ميي اسواب

سمٛمثل يلا اعمجٚمه  ٟميه ٓ  يوز ًميك  ن شم٘ميو :  ٟمي٤م يمٛمّيٚمما ٕٟميك طمٞميٜمام شم٘ميو :  ٟمي٤م 

يمٛمّٚمم ًمٗم  يِمٕمب و ن يم٤من اًم٘مٚم٥م ٓ يٕمٜميي ذًميكهلل  ٟميك ًمّي٧م ُمّيٚماًما ٕٟميك طمٞميٜمام 

حٞميٜمام ي٘ميو  ؿميخذ شم٘مو : زيد يم٤مٕؾميدهلل ومٝميو ًميٞمه سم٤مٕؾميدهلل وًمٙمٜميه يِميْه إؾميدهلل وم

قمييين وميييالن: ييييو يمٛمّيييٚمم ُمٕمٜمييي٤مع:  ٟميييه ًميييٞمه ُمّيييٚماًمهلل وًميييلًمك وم٤مًمّميييواب ذم ُمثيييل ييييلا 

 اًم١ّما   ن ي٘م٤م :  ٟم٤م سمّمٗمتي ُمّٚمم وًمٞمه يمٛمّٚممهلل ٟمٕمم.

سمٕمييد يييلا اًمتٍمييي  ًمٚمّيي١ما   قمييود ٕىمييو :  ن اًمييدوم٤مع قميين اًمييٜمٗمه دميي٤مع اعمٝميي٤مضمم 
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ذا يمييي٤من ًمٚمٛمّيييٚمم ذم قم٘ميييب دارع  ُميييب واضمييي٥م طمتيييى ًميييو يمييي٤من اعمٝمييي٤مضمم ُمّيييٚماًم ومٙمٞميييف  

 اعمٝم٤مضمم يم٤مومبًاهلل  ظملت ضمواب ؾم١ماًمك 

 ًمو يمٜم٤م حت٧م راي٤مت همػم  ؾمالُمٞم٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕممهلل ًمٙمن ىمٚم٧م ىمْل ذًمك ُم٤مذا  اًمِمٞم :

  جوهل  ٍائٞمل ًمه   ٞم٦م اًمدوم٤مع يٕمٜمي واضم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 و ذا يم٤مٟم٧م. ُمداظمٚم٦م:

اعم٘مّميود  ًمٙمن طمٞمٜمام شمٕمٚمن راي٦م شمبوم  راي٦م همػم  ؾميالُمٞم٦م ًمٚم٘متي٤م هلل  ذا يمي٤من اًمِمٞم :

سم٤مًم٘مت٤م  يو اًميدوم٤معهلل ومٕمبومي٧م اسيواب  ٟميه واضمي٥مهلل  ُمي٤م  ذا يمي٤من اعم٘مّميود سم٤مًم٘متي٤م  ييو 

 اعمٝم٤مع٦م ومحٞمٜمئل ٓ  وز  ٓ  ن شمٙمون حت٧م راي٦م  ؾمالُمٞم٦م.

اًمّييي١ما  اًمثييي٤مين ُمييي٤م ييييو الٙميييم ًميييو اؾميييتدقمٞمٜم٤م ًم٘متييي٤م م حتييي٧م رايييي٦م هميييػم  ُمداظمٚمييي٦م:

  ؾمالُمٞم٦م ...  ذًا: ٓ  وز اًمث٤مين.

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ِّْال اًم١ّما  ُم٤م قمٚمٞمك. ٚم٦م:ُمداظم ََ 

 قمغم يمل طم٤م   قمت٘مد  ٟمك  ظملت ضمواب ؾم١ماًمك إو  وأظمب. اًمِمٞم :

  طمّٜم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ( 00: 09: 22/ 344) اهلدى والنور /
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 باب وٍْ

 سم٤مًمٜم٦ّْم ُم٤م يي اًمّمحف اًمتي ضم٤مءشمٙمم ُمن اًمّٕمودي٦م   ُمداظمٚم٦م:

اس ائيييبي يميييام يمٜميييتم ييييلع ع٤مقمييي٦م ُمييي٤مذا  ىميييو هلل  ٟمييي٧م  درى..  سميييو سمٙميييب   اًمِميييٞم :

 ؾمٛمٕمتم ُم٘م٤مًمه ُمٜمِمور يٜم٤مهلل )يملًمك ص٤مطمْٜم٤م اًم٘مديم حمٛمد  ُم٤من(.

 ؾمْح٤من ام.  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  18:  41/ 437) اهلدى والنور/

 ٓ خيٗم٤ميمم  ن يلع اًمٗمتٜم٦م دظمٚم٧م يمل سمٞم٧م.  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 و ص٤مسم٧م يمل ومبد  ٓ ُمن قمّمم ام وىمٚمٞمل ُم٤م يم.  اًمِمٞم :

  قمغم يمل طم٤م .الٛمد م  ُمداظمٚم٦م:

دمدون يمٚمامت قمجٞم٦ْم ضميدًاهلل يميام ي٘ميو  اإلُمي٤مهل اًمِمي٤مومٕمي رمحيه ام قمين   اًمِمٞم :

 اعم٘مٚمد  ٟمه  ٓم٥م الٓم٥م ويٚم٘مٞمه قمغم فمٝمبع وومٞمه إومٕمى شمٚمدهمه ويو ٓ يِمٕمب.

 طمد ٤م ٟم٘ميل قمْي٤مرة ًمنُمي٤مهل اًمٜميووي سم٠مٟميه  يوز آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمي٤مومب  ذا يمي٤من طمّين 

 اًمب ي سم٤معمّٚمٛملم.
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 يمؼم.ام    ُمداظمٚم٦م:

 ام  يمؼم... ام  يمؼم.  اًمِمٞم :

 ٓ  ًمه  ٓ ام.  ُمداظمٚم٦م:

يم٤من يٜم٤م  سمٕم   ظمواٟمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمِم٤مهلهلل قم٤مُمي ًمٙمٜميه ُمي٤م ؿمي٤مء ام يميٞمه   اًمِمٞم :

وومٓميينهلل يميي٤من يييتٙمٚمم سمٙمييالهل ومٞمييه طمٙمٛميي٦م وومٞمييه شمْيي٤ميمي قمييغم يييلا اًمِمييٕم٥م اعمّييٚممهلل سمييل 

ن اًمييييدين  ومٞمييييون  ن وقمييييغم اًمْٕمثٞمييييلمهلل ي٘مييييو : ييييي٤م  ظمواٟمٜميييي٤م ٓ شمٚموُمييييويم قمٜمييييدُم٤م ي٘موًمييييو

اًمِمٕموبا ٕهنم ٓ يٗمٝمٛمون اًمدين  ٥م  ُمثٚم٦م يلا اًميلي خييبج ُمين ىمْمي٤مء ال٤مضمي٦م 

 ويٛمّك طم٤مًمه ويد  سم٤مٕرض..  مم ةظمبع.

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مو  يلا يو اإلؾمالهل..  اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ن اًمدين  ومٞمون اًمِمٕموب. ومال شمٚموُمويم  ذا ىم٤مًموا   اًمِمٞم :

 ٓ سم٤مم.ٓ طمو  وٓ ىموة    ُمداظمٚم٦م:

 ام اعمّتٕم٤من.  اًمِمٞم :

 قمٜمديمم ٟم٤مس...  ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمم.  اًمِمٞم :

 سم٤مم ي٤م  ظمي  ذا  ٙمن  يمٚمم إخ.  ُمداظمٚم٦م:
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 ي٤م ام سمّم ام.  اًمِمٞم :

 ( 00:  27:  20/ 437) اهلدى والنور/

 ؾم١مازم ظم٤مص سم٤مٕزُم٦م اًمتي ...   اًم١ّما :

ٕميد ـمٚمي٥م ُمين ىمْيل اًمٕميباىمٞملمهلل  ن سمٕم  إومباد ُمن سمالد اس ائب شمتٓموقميوا وييلا سم

يٕمٜمي ـمٚمْوا  ن شم٠ميت  ًمٞمٝمم سٛموقم٦م حمددةهلل ومٝمل ذي٤م م يلا ويلا رهمم  ن اًمدوًم٦م 

 ش مٜم هلل ذي٤م م يلا يل يو ذقمي  هل ٓ 

 ُم٤م ٟمباع ذقمٞم٤ًم ًمّْْلم اصمٜملم:  اًمِمٞم :

 اًم٥ّْم إو :  ٟمه دون  ذن اًمدوًم٦م اًمتي يٕمٞمِمون حت٧م ٟمٔم٤مُمٝم٤م.

ه  يييم صيييٞم٤مٟم٦م يميييام شمّمييي٤من اسٞميييوش سميييبًا وسمحيييبًا واًمّييي٥ْم أظميييب:  هنيييم  وميييباد ًميييٞم

وضميوًاهلل ومٚمٝميلا وذا  ُمي٤م ٟمٜمّميي  وميبدًا  و  وميبدًا ُمين اًمِميي٤ْمب اعمّيٚمم اعميتحٛمه إلقم٤مٟميي٦م 

اسييٞم  اًمٕمباىمييي  و اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل  ٓ  ذا يم٤مٟميي٧م  قم٤مٟميي٦م ًمييٞمه  يي٤م قمالىميي٦م سم٤مًم٘متيي٤م  

ٚمه يم٤مًمتٛمبي  وُمداواة اسبطمى وٟمحو ذًمكهلل ومٝملا رء ةظمب وٓ ٟمبى ُمٜمه ُم٤مٟمٕم٤ًم. ًمٕم

 وَ  ًمك ضمواش.

 ٟمٕمم سم٤مر  ام ومٞمك.  ُمداظمٚم٦م:

وًميييييو ـمٚمييييي٥م اًمٕمباىمٞميييييون  ذا ـمٚمْيييييوا  ن شمٙميييييون سٛموقمييييي٦م و يييييددوهن٤م   ُمداظمٚمييييي٦م:

و ددون قمددي٤م ىمْل  ن يٚمتح٘موا سم٤مًمٕمباب يٙمون شمدريْٝمم ذم ُمٙم٤منهلل يل ييلا يٖميػم 

 ُمن الٙمم إو   هل ٓ 
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د ٓ يٚمتييي هل ومٞمييييه ٓ يٖميييػما ٕن اًمتيييدري٥م يٜمييي٤م  ىمييييد ٓ يٙميييون  ؾميييالُمٞم٤ًمهلل ىمييي  اًمِميييٞم :

سم٤مٕطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م ُمٜمٝميي٤م ُمييثالً اعمح٤مومٔميي٦م قمييغم  داء اًمّمييالة ذم  وىم٤مهتيي٤م وٟمحييو ذًمييك 

 يي٤م ىمييد يٕمييؽمض ؾمييْٞمل اعمتٛمييبٟملمهلل يٕمٜمييي ُمييثالً ذم سمٕميي  اًمييْالد يمييل ُميين يٜمتٛمييي  مم 

اسيييٞم  يٗمبَيييون قمٚمٞميييه ومبَييي٤ًم  ن  ٚميييق لٞمتيييههلل وييييلع ُمييي٤م  فمٜمٝمييي٤م ُمييين سمِمييي٤مئب اًمٜمٍمييي 

 ًمٕمٚمك ومٝمٛمتٜمي 

   ام ومٞمك.ٟمٕممهلل سم٤مر  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  23:  24/ 437) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

ومٝمٛمٜم٤م ُمن سمٕم  اإلظموة اًملين اؾمتٛمٕموا ًمْٕم  إذـم٦م  ٟميك ىمٚمي٧م ذم  ُمداظمٚم٦م:

ُمٕميييبض ضمواسميييك قميييغم ؾمييي١ما  سم٤مًمٜمّييي٦ْم  ذا دقمييي٤م اًمٕميييباب اعمّيييٚمٛملم ًمٚم٘متييي٤م  وم٤مًمواضمييي٥م 

امهلل قمييغم اعمّييٚمٛملم  ن يٚمْييوا طمّيي٥م ُميي٤م ؾمييٛمٕمٜم٤م وٟم٘مييل  ًمٞمٜميي٤م ُميين  ظمييوة صم٘ميي٤مت  ن ؿميي٤مء 

 ومٝمل قمٜمد  شمٕمٚمٞمق سم٤مًمٜم٦ّْم سمٕمد اًموَ  ال٤مزم 

اًموَ  ال٤مزم  ٥م قمغم اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م  ن ي٘م٤مشمٚموا ُم  اًمٕميباب دو   اًمِمٞم :

 اًمٙمٗمب يمٚمٝم٤م.

 حت٧م راي٦م اًمٕمباب.. حت٧م راي٦م يٕمٜمي:.. ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م اٟمتْٝميي٧م ٕو  يمالُمييي   يي٥م قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وشمٗمّمييٞمل يييلا  اًمِمييٞم :

ىمٚمٜمييي٤م  يْمييي٤ًم: ٓ  يييوز ٕوميييباد اعمّيييٚمٛملم  ن ي٘مييي٤مشمٚموا ُمييي  اًمٕميييبابهلل ىمٚمٜمييي٤م ُميييبارًا واًمٚمٞمٚمييي٦م 

ويم٤مٟميي٧م ٟمّمييٞمحتٜم٤م ًمٚمِمييٞم  قمييكم سم٤مليي٤مج سمحْمييور سمٕميي   ظمواٟمٜميي٤م ٟمٗمييه يييلا اًمٙمييالهلهلل 

 وٟمّمحٜم٤م  ظمواٟمٜم٤م  ن ٓ ي٘م٤مشمٚموا  ٓ ُم  دو مهلل يلا ًمٞمه حت٧م ٟمٔم٤مهل صداهل.

ٞميي٤مة  ٟمييتم أن شمٕمبومييون ومٙمبييي٤ًم ًمييٞمه قمٛمٚمٞميي٤ًما ٕٟمييه ُميي  إؾمييف  يمثبٟميي٤م ُميي٤م ضمييبب ال

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اسٝم٤مد واًم٘مت٤م .

 فميين  ٟمٙمييم شمٕمٚمٛمييون ُميين اشمٗميي٤مب اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة قمييغم ُم٘م٤مشمٚميي٦م اًمٕمييباب  ن ضمٜمودييي٤م 
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ًمٞمّيييي٧م سميييي٤مًمتٕمْػم اًمّييييوري وًمييييو  ٟمييييه يميييي٤من همبيْيييي٤ًم قمٚمييييٞمٙمم وًمٙميييين ؾمييييتٗمٝمٛموٟمه  ظمييييػمًا.. 

ضمٞموؿمييٝم٤م اسييٞم  إُمبيٙمييي واًمؼميٓميي٤مين واًمٗمبٟمزيي وا وًمٜمييدي واًمٕمييبش اًمّييوري 

بومتم ظمٚميٞمال ُمٚمييٞمال  و ٟمييام يمييل دوًمي٦م  يي٤م ُمٜمٓم٘متٝميي٤م..  يي٤م واًمّيٕمودي ًمٞمّيي٧م ُمٚمييٞمال.. قميي

صالطمٞمتٝم٤م واٟمٓمالىم٤مهت٤م و مم ةظمبعهلل ُم٤م يو اًمّي٥ْم  ييلا  ُميب ُمٜمٓم٘ميي ضميدًا.. اًمّي٥ْم 

 ن يمييل ضمييٞم  ًمييه ٟمٔم٤مُمييه.. ًمييه  ؾمييٚموسمههلل ُميي   هنييم يمٚمٝمييم  ٛمٕمٝمييم اًمٙمٗمييب سمٞمييٜمام اسييٞم  

 اًمٕمباىمييي اًمييلي رش ُميي  إؾمييف اًمِمييديد حتيي٧م ٟمٔميي٤مهل طميي ب اًمْٕميي٨م اًمٙميي٤مومب.. يييلا ٓ

يٚمتئم ُم  ضمٞم  ةظمب ًمدوًم٦م ُمّيٚمٛم٦م وًميو  ن ييلع اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م إظميبى ييي قميغم 

قمجبي٤م وسمجبي٤م ًمٙمن ىمد شمٙمون ًمٞم٧ّم ُمتحٙمٛم٦م ذم  ومباد ضمٞمِمٝم٤م حتٙمم اًمْٕمي٨مهلل  و 

ٓ يوضميييد يييييلا آؾميييتٕمداد ذم اًمٗمٙمييييب يمييييام ييييو ذم ضمييييٞم  اًمْٕمييي٨ما ومٚمييييلًمك ٓ يّميييي  

 اسيٞم  اًمٕمباىميي ٕومباد ُمين اعمّيٚمٛملم ُمين  ي ؿميٕم٥م ُمّيٚمم  ن يٜمْميٛموا يمي٠مومباد  مم

يلا ٟمحن ٓ ٟمجٞم ع و ٟمام  ذا يم٤من يٜمي٤م  دوًمي٦م ُمّيٚمٛم٦م يم٤مًمدوًمي٦م اس ائبيي٦م  و إردٟمٞمي٦م 

 و همػميييي٤م شمٜمٓمٚميييق عمّييي٤مقمدة اًمٕميييباب قميييغم  وًمئيييك اًمٙمٗمييي٤مر سموؾمييي٤مئٚمٝم٤م اًم٘مت٤مًمٞمييي٦م ويٙميييون 

 ُمٕمٝم٤م ُم٤م يّٛمى اًمٞموهل سم٤مسٞم  اًمِمٕمْيهلل يٙملا  ٥م  ىمو   ٟم٤مهلل  ُم٤م يم٠مومباد ومال  وز.

 ( 00:  08:  41/ 465) اهلدى والنور/

... ييي٤م ؿمييٞم  ... شمٙمييون اًمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦م شمّيي٤مٟمد اًمٕمييباب شم٘م٤مشمييل سمجٞمِمييٝم٤مهلل  ُمداظمٚميي٦م:

 وم٠مٟم٧م شمٜمٔمم  لا اسٞم  سمح٥ّم وضمود  ذم اًمدوًم٦م اًمتي يي.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ـمٞميي٥مر يييلع اًمدوًميي٦م  ٙميين شمٙمييون.. ٟمٕمٚمييم  ٟمييه ٓ شموضمييد دوًميي٦م شمبوميي  راييي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 اإلؾمالهل  و ىم٤مٟموهن٤م طمتى اًمٕمّٙمبي ُم٤م ...
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ييييلا ضمواسميييه  ظميييي ُمٕميييبوك سمييي٤مر  ام ومٞميييكر يٕمٜميييي: أن اعمّيييٚمٛمون سميييلم  اًمِميييٞم :

ذين و فمين وميٞمام ؾميْق ُمين يمالُمٜمي٤م  ن ش يٙمين واَيح٤ًم ُمين ىمْيل ومٝميو واَي هلل وييو: 

 ن ٓ طمٞمٚم٦م ًمٚمٛمّٚمٛملم اًمٞموهل  ٓ سم٠من شمٙمون اًمٕم٤مىم٦ْم  ُمي٤م ًمٚمٙمٗمي٤مر إُمبيٙمي٤من واًمؼميٓمي٤من 

د يٙميييون ُمٕمٝميييم ُمييين اًميييدو  وُمييين ُمٕمٝميييم  و شمٙميييون اًمٕم٤مىمْييي٦م ًمٚمجيييٞم  اًمٕمباىميييي وُمييين ىمييي

 اإلؾمالُمٞم٦مهلل ـمٞم٥م  مم يٜم٤م 

 ُمٗمٝموهل. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مر وم٤مٔن ٟم٘مو :  ي اًمنمين  ظمٓمب قمغم اعمّٚمٛملم  اًمِمٞم :

 ٓ ؿمك ظمٓمب اًمٙمٗمب وطمٚمٗمه. ُمداظمٚم٦م:

يييلا يييوهلل وًمييلًمك ُميين سميي٤مب دوميي  اًمنميي إيمييؼم سم٤مًمنميي إصييٖمب  يي٥م  ن ٓ  اًمِمييٞم :

 ٧م ذيمبشمههلل يلا يو اسواب.ٟمتٕمٛمق ذم اًمتٗمٙمػم اًملي يو واىم  ُم  إؾمف  ٤م  ٟم

ٟم٘ميييل يييي٤م ؿميييٞمخٜم٤م سمٕمييي  اإلظميييوة طميييو  اعموَيييوع ييييلا.. اإلظميييوة اًميييلين  ُمداظمٚمييي٦م:

ومتحييوا  ييم سيي٤م   ن يييدظمٚموا ًمٚمٕمييباب درسمييويم شمييدري٥م ظميي٤مصهلل يٕمٜمييي: اًمييكم ضميي٤ميلم 

ُمن ا ٤مرج وُم٤م  ظملويم ٓ قميغم اليدود اًمٕمباىمٞمي٦م ُمين اًمٙمويي٧م ًمٚمٕميباب ُمي  اًمٕميدو 

سمل ضمٕمٚمويم طمباؾم٦م قميغم اعمّيتودقم٤مت وقميغم  وٓ ُم  الدود اًمّٕمودي٦م اًمٕمباىمٞم٦مهلل

 اعمٕمّٙمبات اًمتي سمداظمل سمٖمداد.

 يمويه . اًمِمٞم :

 ( 00:  12:  46/ 465) اهلدى والنور/

ؿمييييٞمخٜم٤مر  يْميييي٤ًم يمٜمييييتم ذيمييييبشمم ىمْييييل  ن ىمْمييييٞم٦م اًمباييييي٦م ٓ شمِمييييؽمط ذم دوميييي   ُمداظمٚميييي٦م:
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 اًمّم٤مئل.

ٟمٕميييمهلل صييي هلل يٕمٜميييي: يمواىمٕمٜمييي٤م ٟمحييين اًمٞميييوهل.. دوًمييي٦م  ردٟمٞمييي٦م قميييغم اليييدود  اًمِميييٞم :

دوًم٦م اًمٞمٝمودي٦مهلل اًمدوًم٦م إردٟمٞم٦م سمال ؿمك ظمػم ُمن سمٕم  اًمدو  إظميبى ُمين طمٞمي٨م اًم

فمييي٤ميب  مم طميييد يمْيييػمهلل ومٚميييٞمه ُمييين اعمٜمٓميييق اًمنميييقمي ُمٓمٚم٘مييي٤ًم  ٟمٜمييي٤م  ذا  ٤م ن اإلؾميييالهل ومٞمٝمييي

يوعٜميييي٤م ذم قم٘مييييب دارٟميييي٤م ُميييين اًمٞمٝمييييود  ن ٟم٘مٕمييييد ٟمٗمٙمييييب: يييييلع اًمدوًميييي٦م ُميييي٤م رومٕميييي٧م راييييي٦م 

 ن يٜمٗمب اعمّٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ويٜمْٖميي  اسٝم٤مد.. ُم٤م رومٕم٧م راي٦م ٓ  ًمه  ٓ امهلل ومٝمٜم٤م  ٥م

  ن ٟمٖم  اًمٜمٔمب ُم١مىمت٤ًم قمن اًمنمط اًملي شمٕمبومه وذيمبشمههلل واَ  

 واَ  سم٤مر  ام ومٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 وضم ا  ام ظمػم. اًمِمٞم :

 ( 00:  14:  47/ 465) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

وًمييييه شمتٛميييي٦م ال٘مٞم٘ميييي٦م اًمّيييي١ما   و اًمّيييي١ماًملم اًمييييلي يييييو  ذا طمييييدث اًم٘متيييي٤م   اًمّيييي٤مئل:

٠من اًمٙمٗميي٤مر ُميين دييي٤مئٝمم وُمٙمييبيم  هنييم ٓ يواضمٝمييون اًمٕمييباىمٞملم ذم اًم٘متيي٤م هلل وُمٕمٚمييوهل سميي

و ٟمام ي٘مدُمون سملم  يدهيم  اعمّٚمٛملمهلل ي٘مدُمون اعمٍميلم واًم٤ْميمّيت٤مٟمٞملم واًم٘مٓميبيلم 

وهمييييػميم ُميييين اعم٘ميييي٤مشمٚملم اًمييييلين يِمييييؽميمون ُمٕمٝمييييم ذم يييييلع اعمٕمبيميييي٦مهلل ومييييال ؿمييييك  ن 

ء وييي١مٓءهلل ومٝمييل يٕمييد اعمٕمبيميي٦م ؾمييتْد  سمييلم اًمٗمييبي٘ملم سمٛم٘متٚميي٦م ُميين اعمّييٚمٛملم ُميين ييي١مٓ

 اًم٘متغم ُمن اًمٓمبوملم  و ُمن ـمبك واطمدهلل و ي اًمٓمبوملم ُمن اًمِمٝمداء 

 وًٓ: ُمييين ييييم اًمِميييٝمداء وميييٜمحن ٟم٘ميييو : قمٚمٛمٝميييم قمٜميييد امهلل ٕن اًمِميييٝم٤مدة ٓ  اًمِميييٞم :

شمٜمٓميوي حتيي٧م سييبد اًم٘متيي٤م هلل وًميو ىمتيي٤م  اعمّييٚمم ًمٚمٙمٗميي٤مرهلل و ٟميام شمتح٘مييق اًمِمييٝم٤مدة سميي٠من 

 ؾمْٞمل دوم٤مع قمن  رض  ٓ ًمتٙميون  رَي٤ًم شمٙمون اًمٜمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمْٞمل امهلل وًمٞمه ذم

 ؾميييالُمٞم٦م يٓمْيييق ومٞمٝمييي٤م ذع ام شمْييي٤مر  وشمٕمييي٤مممهلل ومٙميييام ضمييي٤مء ذم سمٕمييي  اًمبوايييي٤مت قمييين 

وًمٙمييين ومٞمٝمييي٤م رضميييل ُمييين اًميييبواة َيييٕمٞمف الٗمييي  وييييو قمْيييد ام سمييين  ٞمٕمييي٦م  ¢اًمٜمْيييي 

اًم٘م٤ميضهلل اًمِم٤ميد ضم٤مء ذم طمدي٨م ذم  ؾمٜم٤مدع قمْد ام سمن  ٞمٕم٦م اعمٕمٜميى عٞميل ضميدًاهلل 

ا ٕٟمييه ش يييبد ُميين ـمبيييق صم٘ميي٦م طميي٤موم  ¢ ن ٟم٘مييو : ىميي٤م  رؾمييو  ام ًمٙميين ُميي٤م ٟمّييتٓمٞم  

 ٤َمُمنهلل ُم٤م يو ًمٗم  الدي٨م 

ويلا اعمٕمٜمى صحٞم  يِمٝمد ًمه ُم٤م ضم٤مء ذم  شرب ىمتٞمل سملم اًمّمٗملم ام  قمٚمم سمٜمٞمته»
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ىم ُميييي٤منهلل آؾمييييم ًمييييٞمه ذم اؾمييييٛمه صييييحٞم  اًمْخيييي٤مريهلل ُميييين ىمّميييي٦م ذًمييييك اًمبضمييييل  فميييين 

 ن رضمييالً ُميين  صييح٤مب صييحٞم  اًمْخيي٤مريهلل  ُميي٤م اًم٘مّميي٦م ومٝمييي ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مريهلل 

ىم٤مشمييل ىمتيي٤مًٓ ؿمييديدًا طمتييى قمجيي٥م اًمّمييح٤مسم٦م ُميين ؿمييدة ىمت٤مًمييههلل ومّيي٤مرقموا  مم  ¢اًمٜمْييي 

ًمٞم٘موًميييوا ًميييه: وميييالن ي٘م٤مشميييل يميييلا ويميييلاهلل ومٙمييي٤من ضمواسميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: ييييو ذم  ¢اًمٜمْيييي 

اًمٜمييي٤مرهلل ويٙميييلا اًم٘مّمييي٦م ومٞمٝمييي٤م رء ُمييين اًمٓميييو هلل وظمالصيييتٝم٤م صميييالث ُميييباتهلل اًمّميييح٤مسم٦م 

ىمت٤مًميييه واؾمتّْييي٤مًمههلل وضميييواب اًمبؾميييو  ٓ  يٕميييودون  مم اًمبؾميييو  ُمتٕمجْيييلم ُمييين ؿميييدة

يتٖمػم: يو ذم اًمٜم٤مر. و ظمػمًا رضمل ُمن  صح٤مسمه قم هل قمغم  ن يٙمون  لا اعم٘م٤مشمل وٓ 

ًمػماىمْيييييههلل ومٙمييييي٤من قم٤مىمْييييي٦م ييييييلا اعم٘م٤مشميييييل  ن  صييييي٤مطمْه ىميييييو  أن اعمج٤مييييييد  ن يٙميييييون 

اسباطمييي٤مت يمثيييبت قمٚمٞميييه وش يّميييؼم قمٚمٞمٝمييي٤مهلل وموَييي  ر س اًمّيييٞمف قميييغم سمٓمٜميييه واشمٙمييي٠م 

فمٝميبع وُمي٤متهلل ومّي٤مرع اًمبضميل اًميلي يمي٤من ُمّمي٤مطم٤ًْم ًميه  مم اًمٜمْيي  قمٚمٞمه طمتى ظمبج ُمين

ًمٞم٘مييو  ًمييه: ييي٤م رؾمييو  امر ومييالن اًمييلي ىمٚميي٧م ومٞمييه يمييلا ويمييلا ومٕمييل يمييلا ويمييلاهلل وم٘ميي٤م   ¢

 ن ام ًمٞمٜمٍمييي ييييلا اًميييدين »قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: ام  يميييؼمهلل صيييدب ام ورؾميييوًمههلل 

ًمٚمٜميي٤مس ويييو ُميين سم٤مًمبضمييل اًمٗميي٤مضمبهلل و ن اًمبضمييل ًمٞمٕمٛمييل سمٕمٛمييل  يييل اسٜميي٦م ومييٞمام يْييدو 

 .ش يل اًمٜم٤مر

 شرب ىمتٞميييل سميييلم اًمّميييٗملم ام  قمٚميييم سمٜمٞمتيييه» ذًا: صيييدب ىميييو  اسمييين  ٞمٕمييي٦م وميييٞمام رواع: 

وًملًمك ٟمحن ٓ ٟمّيتٓمٞم   ن ٟم٘ميو : ًميو رومٕمي٧م رايي٦م اسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل ام وذم ُم٘م٤مشمٚمي٦م 

 قمييداء ام  ن يمييل ُميين وىميي  ىمتييٞمالً ومٝمييو ؿمييٝمٞمدهلل ٟمحيين ٟمتٛمٜمييى ذًمييكهلل وٟمٕميي٤مُمٚمٝمم ُمٕم٤مُمٚمييه 

 قمٚمٞمه وٓ ٟمٖمّٚمه وٓ ٟمٙمٗمٜمههلل وٟمدومٜميه ذم صمٞم٤مسميه ودُم٤مئيههلل ييلا طمٙمٛميه اًمِمٝمداء ٓ ٟمّمكم

اًمدٟمٞمويهلل  ُم٤م ذم أظمبة وم٤مم يٕمٚمم سمٜمٞمتههلل يلا ًمو يم٤من يٜم٤م  ستٛم   ؾميالُمي وضمٝمي٤مد 
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 ؾمييالُميهلل ومٙمٞمييف سمٜمييي٤م اًمٞمييوهل ويمثيييػم ُميين اًمٜميي٤مس ٓ يّميييٚمون وُميي  ذًميييك ي قمٛمييون  هنيييم 

 :  ن ذم اًمّميف اًمييلين يبييدون  ن  ٤مييدواهلل  ذا قمبومٜميي٤م ييلع ال٘مٞم٘ميي٦م وميٜمحن ٓ ٟم٘مييو

ي٘مييييي٤مشمٚمون اًمٙمٗمييييي٤مر ُمييييين ُمييييي٤مت ومٝميييييو ؿميييييٝمٞمدهلل  و ًميييييٞمه سمِميييييٝمٞمدهلل يميييييلًمك ُمييييين ُمييييي٤مت ُمييييين 

اعمّيييٚمٛملم وييييو ي٘م٤مشميييل ُمييي  اًمٙمٗمييي٤مر اعمّيييٚمٛملم  ومم و ومم  ن ٓ ٟم٘ميييو   ٟميييه ؿميييٝمٞمدهلل 

وًمٙمٜمٜمييييي٤م ٟم٘ميييييو : اعمّيييييٚمٛمون اًميييييلين ي٘مييييي٤مشمٚمون ُمييييي  اًمٙمٗمييييي٤مر اًمٞميييييوهل اًمٕميييييباىمٞملم ومٝمييييي١مٓء 

مهلل ىمد يٙموٟموا ُمٖمبورينهلل ىمد يٙمون سمٕمْمٝمم خمٓمئون  ؿمد ا ٓم٠مهلل صمم ام  قمٚمم سمٜمٞم٤مهت

ستٝمييدًا اضمتٝميي٤مدًا ظم٤مـمئيي٤ًمهلل  ُميي٤م اًمٓمييبك أظمييب اًمييلي يييداوم  أن قميين سمييالدع اعمّييٚمٛم٦م 

ومٝمييي١مٓء قميييغم طميييقهلل يميييلًمك ٟم٘ميييو : ام   قمٚميييم سمٜمٞميييتٝممهلل وًميييلًمك وميييال يٜمْٖميييي  ن ٟمتٕمٛميييق 

سمٛمثييل يييلا اًمّيي١ما هلل يييل يمييل ُميين اًمٗمييبي٘ملم ؿمييٝمداءهلل ٟمحيين ٟم٘مييو : اًمٗمبيييق اًمييلي الييق 

ا يم٤من ي٘مّمد اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام ومٝمو ؿميٝمٞمدهلل  ُمي٤م  ذا يمي٤من ٓ ي٘مّميد ذًميك ومٝميو ُمٕمه  ذ

 ىمتٞمل وًمٞمه سمِمٝمٞمد.

 (  00:  53:  36/ 466) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

: ييييو يّييي٠م  قمييين ٟمٗمّيييه ييييل يْيييد  سم٤مسٝمييي٤مد ذم سمٖميييداد  هل يْيييد  سميييتٕمٚمم اًميييدين شمبعييي٦م

 سمحٙمم  ٟمه طمدي٨م قمٝمد سم٤مإلؾمالهل.

يميي٤من  ¢ا  اًمثي٤مين  ريييد  ن  سمنميع سمي٠من اًمٜمْيي ىمْيل اسيواب قميين ييلا اًمّي١م اًمِميٞم :

ي٘مييو : )صمالصميي٦م ي١مشمييون  ضمييبيم ُمييبشملمهلل وذيمييب ُمييٜمٝمم ُميين ييي١مٓء اًمثالصميي٦م رضمييل ُميين  يييل 

 اًمٙمت٤مب  ؾمٚمم ومٚمه  ضمبع ُمبشملم.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 وسم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمجٝم٤مد ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 يمالهل سم٤مًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 ٤م ُم٤م  ضمْته قمن ؾم١مازم.ٓهلل ىمل ًمه يلع عٚم٦م ُمٕمؽم٦َم ُمْنمة و ٟم اًمِمٞم :

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 شمبضمم ًمه وم٘مبة وم٘مبة طمتى ... ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمام ي٠ميت. اًمِمٞم :

 يمٚمٛمتلم صمالصم٦م  ظموٟم٤م يؽمضمم ًمه طمتى يّٝمل. ُمداظمٚم٦م:
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ُميي٤م  فميين  ن يييلا  تيي٤مج ٕن اسييواب خمتٍمييهلل ًمٙميين سم٤مًمٜمّيي٦ْم عميي٤م ييي٠ميت  اًمِمييٞم :

 يٛمٙمن  ن يبد اىمؽماطمك.

 سمنم  يلع ...اًمثالصم٦م يلع يمٚمٛم٦م   ُمداظمٚم٦م:

 ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 اصؼم ي٤م  ظمي سم٤مر  ام ومٞمكهلل يو اًمدور زم أن  ٟم٤م ُم٤م  ضم٧ْم اًم٤ّمئل. اًمِمٞم :

يو إخ يبيد ضمواب يٕمٜمي واَي  يبييد ضميواب واَي  ذم ىمْميٞم٦م ُميثالً  ُمداظمٚم٦م:

 اسٝم٤مد.

 ويل  ٟم٤م ضم٤موسم٧م سمٕمد. اًمِمٞم :

 ٓ ٓ ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

  اعمّييٚمٛملم اًم٘مييداُمى ذم  ؾمييالُمٝمم  سميي٤ًم ٟمحيين ٟمٜمّمييحه وًمييٞمه وطمييدع ٟمٜمّميي اًمِمييٞم :

قميين ضمييد يمييام ي٘ميي٤م  سميي٠من يٕمٜمييوا سمييتٕمٚمم اًمييدين شمٕمٚميياًم صييحٞمح٤ًم قمييغم اعمييٜمٝم٩م اًمييلي ٓسمييد 

 ٟمٙمييم ؾمييٛمٕمتم قمٜمييه ُميين ىمْييل ويمبرٟميي٤مع ةٟمٗميي٤ًم قمييغم ُمّيي٤مُمٕمٙممهلل أن  ظمييلًا سمٜمّمييٞمح٦م ُميين 

 ظمٓم٥م يٜم٤م  شمبضمم ًمه يلع اسٛمٚم٦م طمتى ُم٤م يٓمو  اعمِموار.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

ييييلا  وٓهلًل وصم٤مٟمٞمييي٤ًم: ٓ ٟمٜمّميييحه ييييو وٓ هميييػمع  ييين  ذٟمييي٤م  ًميييٞمٝمم ةٟمٗمييي٤ًم سمييي٠من  اًمِميييٞم :

يليْوا ًمٚمجٝم٤مد يٜم٤م  يم٠مومبادهلل و ٟمام ٟمٜمّم  الٙموُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝمي٤م اًمتيي قمبومي٧م 

ا ٓمييييب اًمييييدايم اعمحييييٞمال ًمييييٞمه وم٘مييييال سم٤مًمِمييييٕم٥م اًمٕمباىمييييي سمييييل سم٤مًمِمييييٕموب اًمٕمبسمٞميييي٦م سمييييل 
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ٝم٤م ُمن اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٝم٤م سم٥ّْم شموضمه دو  اًمٙمٗمب اًمّمٚمٞمْٞم٦م وُمن ُمٕم

ذم حتٓمٞمم اًمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل  ي٥م  ن يٙميون ُمٜمي٤مسة اًمٕميباب ًميٞمه سمي٤مٕومباد يمٛمثٚميه 

ييييو و ٟميييام سم٤ملٙموُمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م اًمتيييي  ييي٥م قمٚمٞمٝمييي٤م  ن شمٜمٓمٚميييق عمٜمييي٤مسة اًمِميييٕم٥م 

 اًمٕمباىمي قمغم شمٚمك اًمدو  اًمٔم٤معم٦م اًم٤ْمهمٞم٦م.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ....

 ُمٞم٦م أن : وًمٙمن ي٤م ؿمٞم  يل ومٞمه دوًم٦م  ؾمالؾم١ما 

 ظمالص اٟمتٝمٞم٧م  ٟم٧م ُمن اًمؽمع٦م. اًمِمٞم :

 سمه  ٟم٤م ودي  شمٕمٚمم ي٤م ؿمٞم . اًم٤ّمئل:

  ٟم٤م فمٜمٜم٧م  ٟمك اظمت ًم٧م ذم اًمؽمع٦م. اًمِمٞم :

 ٓهلل ُم٤م  شم٘مٜمٝم٤م ضمٞمدًا. اًم٤ّمئل:

 ـمٞم٥مهلل ؾمٜمِمد قمْمد  سم٠مظمٞمك. اًمِمٞم :

 ؾم١ما  سم٤مًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 ( 00:  01:  57/ 467) اهلدى والنور/

بٟمزيهلل ... ُمٕمٚموُمي٤مت ....  ي٤مرب ذم اًمٕميبابهلل ُمي٤م : ي٘ميو  إخ ييلا  ٟميه ومشمبع٦م

يييو يييو  شمييى ـم٤مًميي٥م ... اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞمل ام ذم اًمٕمييباب يييو ومييبض قمٚمٞمييه يييو يمٗمييبد 

 يمٗمبٟمز يمٗمبدهلل يلا اًمٌمء...

ذم ومبٟمّيي٤مهلل  ُمّيٚمميييو دوًمتيه سمٕمثيي٧م ضمٜميود ًمٚمحٚمٗميي٤مء اًمتيي يييي ومبٟمّي٤مهلل يييو  ُمداظمٚمي٦م:
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 توضمه.ُم   ي دوًم٦م يٓمٚم  حت٧م راي٦م ومبٟم٤ّم َد اًمٕمباىمٞملم وم٠مين ي

 ٓهلل  ذا اًمدوًم٦م اس ائبي٦م شموضمٝم٧م يتوضمه ُمٕمٝم٤م. اًمِمٞم :

 ٟميييييي٤م ُمييييييثكم ُمٍمييييييي سمٚمييييييدي ... سمحٙم٤مُمٝميييييي٤م عٕمييييييتٝمم يٜميييييي٤م  ذم صييييييف  ُمداظمٚميييييي٦م:

 اعمتح٤مًمف... ُم٤م ُموىمٗمي  ٟم٤م 

 ُموىمٗمك ُموىمٗمي  ٟم٤م. اًمِمٞم :

 ؿمٞمخٜم٤م  ٟم٤م  قمٓمل طم٤مزم. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ُموىمٗمي  ٟم٤م  اًمِمٞم :

 قمغم يلا اًمٌمء. ُموىمٗمك ؿمٞمخٜم٤م  ٟم٧م يٙمٗمٞمك اًمتحبي  وال٨م ُمداظمٚم٦م:

ٓهلل ُميي٤م يٙمٗميييهلل اعمٝمييم ؾمييواء يمٜميي٧م ذم دوًميي٦م يييي سمٕمييد يمٗمييب  و دوًميي٦م قمييغم  اًمِمييٞم :

اًمٙمٗميييب ومييي٤مسواب  ٟمييي٧م وييييو ىميييد  ظميييلع ُمييين سمييي٤مب  وممهلل وذم فمٜميييي وٓ ُم١ماظميييلة  ن 

ؾم١ماًمك سم٤مًمتٕمْػم اًمٜمحوي ٓ حمل ًمه ُمن اإلقمبابهلل ٕٟميك شميليمب ضمٞميدًا  ٟمٜميي ىمٚمي٧م ذم 

ُمّيٚمٛمون  سمي٤ًم قمين ضميد ٟمي٠مُمبيم  وًٓ سمي٠من  اسواب  ن ٓ يو وٓ اعمّٚمٛمون اًملين ييم

يتوضمٝمييوا ًمٓمٚميي٥م اًمٕمٚمييم وصم٤مٟمٞميي٤ًم: ٓ ٟميي٠مُمبيم سميي٠من يييليْوا  ومييبادًا  مم يٜميي٤م هلل وميي٢مذًا:  ٟميي٧م  

 ظملت اسواب سم٤مقمت٤ْمر   ٟمك ًميو يمٜمي٧م ُمين اًميدو  اًمتيي ُمي٤م حت٤مًمٗمي٧م ُمي  اًمٙمٗميبهلل ُمي٤م 

ٜميى: حت٤مًمٗم٧مهلل ُم  ذًمك ٟم٘مو : ٓ دم٤ميد اٟمٗمبادًا ٕن يلا ًمه حم٤مذيب يمْػمة ضمدًاهلل سمٛمٕم

ذم ؾميييْٞمل اًم٘مٞمييي٤مهل سمواضمييي٥م ؾمٞمْميييٞم  واضمْييي٤مت ييييلا اًمٗميييبدهلل  ُمييي٤م  ذا ذيييي٥م ُمييي  اًمدوًمييي٦م 

سم٤مؾمتٕمداداهت٤م اًمتي شمتٜم٤مؾم٥م ُم  اعمّمٞم٦ْم اًم٘م٤مئٛم٦م يٜم٤م  ومٞمٛمٙمن  ن  ٤ميد و ن يتح٘مق 

اًمٜمٍميي اًمييلي ٟمٜمِمييدع ًمٚمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل وًمييٞمه ًمٚمٜمٔميي٤مهل اًمٕمباىمييي وٓ ليي ب اًمْٕميي٨مهلل 
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ون ٟمٔميبهتم قمٛم٘مٞمي٦م وقمٛم٘مٞمي٦م وٓ ًمِمخذ صداهلهلل و ٟمام  ٥م قمغم اعمّٚمٛملم  ن شمٙمي

ضمييدًاهلل ويييي  ن ٟمٜمٔمييب ُميي٤مذا وراء قم٤مىمْيي٦م اٟمتّميي٤مر اًمٙمٗميي٤مر قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي وقمييغم 

 اًمٕمٙمههلل ُم٤مذا وراء اٟمتّم٤مر اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي قمغم اًمٙمٗم٤مر 

شمٕمود اعم٠ّمًم٦م  مم ىم٤مقمدة ذيمبهت٤م ةٟمٗم٤ًم سمٛمٜم٤مؾم٦ْم ُم٤م  ن اعمّيٚمم  ذا وىمي  سميلم اًمنميين 

ُميين اعمّيييٚمٛملم سمييي٠من ُمٜميي٤مسة اًمٙمييي٤مومبين قميييغم اظمتيي٤مر  ىمٚمٝميييام ذًاهلل وميي٤مٔن يتيييويم يمثيييػم 

اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي  ظميييف ظمٓميييبًا ُمييين ُمٜمييي٤مسة اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي قميييغم اًمٙمييي٤مومبين وُمييي٤م 

ُمٕمٝمم ُمن اعمتح٤مًمٗملمهلل إُمب ًمٞمه يملًمكهلل وسمخ٤مص٦م سمٕمد  ن يمِمٗموا قمن ٟم٤م م ي١مٓء 

اًمٙمٗم٤مرهلل و فمٝمبوا ٟمواي٤ميم اًمّٞمئ٦مهلل و هنم يبيدون اًمتٜمٔمٞمم اسديد ًمٚمنميب إوؾميالهلل 

ك  قمييي٤مدة شم٘مّيييٞمم  اًميييْالد اًمٕمبسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م حتييي٧م وصييي٤مي٦م ورقم٤ميييي٦م  ُمييي٤م ويٕمٜميييون سميييلًم

اًمدوًم٦م إُمبيٙمٞم٦م وطمدي٤م  و وسمٕم  اًمدو  اًم٘موي٦م إظمبى يمٗمبٟم٤ّم وهمػمي٤مهلل وىمبي٤ًْم 

ذاقم٤مت  ن ومبٟم٤ّم أن شمٗمٙمب  ن  ٤م يدًا ذم ُموَوع اًمدظمو  ذم اإلؾمٛمٕمٜم٤م ُمن سمٕم  

ردٟمٞمي٦م ودوًمي٦م ؾميوري٦مهلل ودوًمي٦م اًمتٜمٔمٞممهلل يٕمٜمي: يمام ىمّٛموا اًمِمي٤مهل  مم دوييالت: دوًمي٦م  

ًمْٜم٤مٟمٞم٦م ضمٕمٚموا ذم اًمدوًمي٦م إومم اًمؼميٓمي٤منهلل وذم اًمدوًمي٦م إظميبى ومبٟمّي٤م..  ًمي هلل ييلا 

 اًمتٜمٔمٞمم ٟمٗمّه ؾمٞمٗمبض أن ٓ ؾمٛم  ام ًمو اٟمتٍم اًمٙمٗم٤مر قمغم اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي.

ٟمٕمٙمييه أن ويييلع ُمّمييٞم٦ْم سمييال ؿمييك ٓ يٛمٙميين عمّييٚمم  ن يييبُ  يي٤مهلل طمتييى يييلع 

 ُمّيٚممٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمي٤مومب اًميلي ييو  ىميوى ُمٜمٝمي٤م وييلا ٓ ي٘موًميه اًمدو  اًمتي شمورـمي٧م واؾميت

قميييغم وضميييه إرض ُمٓمٚم٘مييي٤ًمهلل ٕن اًميييلين ىمييي٤مًموا سمجيييواز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمييي٤مومب وَيييٕموا ًميييه 

ىمٞمودًا وًملًمك ىمٚم٧م ًمٙميم ةٟمٗمي٤ًم: ٓ شمٜم٘مٚميوا يمالُميي ُمٓمٚم٘مي٤ًمهلل  ٟمي٤م وَيٕم٧م ًميه ىمٞميدًاهلل يميلًمك 

ىميي٤مًموا:  ذا يم٤مٟميي٧م  يييلا ُميين وم٘مييه اًمٗم٘مٝميي٤مء طمٞمييٜمام ىميي٤م  ىميي٤مئٚمٝمم سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر
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اًم٘مييوة ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل ويميي٤من اعمّييتٕم٤من  ييم حتيي٧م ؾمييٞمٓمبة اعمّييٚمٛملمهلل  ُميي٤م اًموَيي  أن 

ومٕميغم ا ييالك ُمين ذًمييك م٤مُمي٤ًمهلل و ييلا  ٟمي٤م ىمٚميي٧م وٓ  زا   ىميو : ُميي٤م اًميلي يٜم٘مييل أن 

اًمييدو   و اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م سمخ٤مصيي٦م سمٕمييد  ن اطمتٚمتٝميي٤م اًمؼميٓميي٤من وإُمبيٙميي٤من سم٤مظمتٞميي٤مر 

و  رادت  ن شمّتٕم ييييي قميييييغم ييييييلع اًمدوًمييييي٦م  ٓ  طميييييد ُمييييين الٙموُمييييي٦م اًمّيييييٕمودي٦مهلل ًمييييي

يّييتٓمٞم هلل ٕهنيي٤م  قمٜمييي الٙموُميي٦م اًمّييٕمودي٦م ش شمّييتٓم   ن شم٘مييف قمييغم طمييدودي٤م دميي٤مع 

طمييييدود اًمٕمييييبابهلل وىمييييد قمبوميييي٧م سمٓمبي٘ميييي٦م  و سميييي٠مظمبى وُمٜمٝميييي٤م اًمٔميييين  ن اًمدوًميييي٦م اًمٕمباىمٞميييي٦م 

ؾميتٝم٤معٝم٤مهلل ًمين شمّيتٓمٞم   ن شم٘ميف  ُم٤مُمٝمي٤م ومتّيتٓمٞم   ن ختيبج ُمين قم٘ميب داريي٤م اًمدوًميي٦م 

ُميييبهلل  و طمال يي٤موومٞمٝميي٤م ىموهتيي٤مهلل ًمييلًمك ٟمحيين ٟمٜمٔمييب أن إلطمييدى اًمٕميي٤مىمْتلم  إُمبيٙمٞميي٦م

ًمٙمٜمٜمييي٤م ُمييي٤مذا ٟمٗمٕميييل  ٟمختييي٤مر إُميييب  هل ُمييي٤م دوٟميييه ُميييبًاهلل يٙميييلا  ييي٥م اعمّيييٚمم  ن يٕمييي٤مًم٩م 

إُميييورهلل ومييي٤مٔن ٓ ؿميييك وٓ ريييي٥م  ٟميييه  ن اٟمتٍمييي إُمبيٙمييي٤من قميييغم اًمِميييٕم٥م اًمٕمباىميييي 

حتييي٧م ييييد اًمٞمٝميييودهلل  شمٖميييػمت ظم٤مرـمييي٦م اًميييْالد اًمٕمبسمٞمييي٦م اس ييييبة اًمٕمبسمٞمييي٦مهلل وصييي٤مرت يمٚمٝمييي٤م

وحتيييي٧م اؾمييييتٕمامري٤م ويييييو اؾمييييتٕمامر  ُمبيٙميييييهلل  ُميييي٤م اًمٕمٙمييييه ًمييييو ومبَييييٜم٤م  ن اًمٕمييييباب 

اٟمتٍميييت وذًميييك ُمييي٤م ٟمبضميييوع قميييغم إُمبيٙمييي٤منهلل وقمييي٤مد إُمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من ُمٕمٝميييم 

 ظم اي٤م ٟمداُمى ُمٝم وُملم ُم٘مٝمورين ُم٤م اًملي ٟمخِم٤مع قمغم اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

الد اًمٕمبسمٞمي٦مهلل ييلا خيِميى وًمٙمين اًملي خيِميى ييو  ٟميه يٜمتنمي طمي ب اًمْٕمي٨م ذم اًميْ

 هيام  ع سم٤مًمِمٕموب اإلؾمالُمٞم٦م  ن شمّمْ  يلع اًمْالد ُمّيتٕمٛمبة هيوديي٦م  هل  ن يٜمتنمي 

ومٞمٝميي٤م يييلا اليي ب اًمْٕمثييي اًمييلي ٓ يٛمٙميين  ن يّييت٘مٞمم  و  ن شم٘مييوهل ًمييه ىم٤مئٛميي٦م ذم اًمييْالد 

 اًمٕمبسمٞم٦م يمٚمٝم٤مهلل يلا ُمن ضمٝم٦م.

بة ييييي مثيييل ُمييين ضمٝمييي٦م  ظميييبى وييييلع ٟم٘مٓمييي٦م  رضميييو  ن شمٜمتْٝميييوا  ييي٤م: اًميييدو  اًمٙمييي٤موم



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

733 

ؿمييٕمو ٤مهلل ومِمييٕمو ٤م ُمٕمٝميي٤م ذم ُم٘م٤مشمٚمتٝميي٤م ًمٚمٛمّييٚمٛملمهلل  ُميي٤م اليي ب اًمْٕميي٨م ذم اًمٕمييباب ٓ 

يٛمثل اًمِمٕم٥م اًمٕمباىميهلل يمح ب اًمْٕم٨م قمٜميدٟم٤م ذم ؾميوري٤م ٓ يٛمثيل اًمِميٕم٥م اًمّيوريهلل 

وًميييلًمك وميييال يٜمْٖميييي  ن ٟمتّميييور سم٠مٟميييه ًميييو اٟمتٍمييي اًمٕميييباب صميييم ُميييد ظمبـموُميييه وذيوًميييه  مم 

 ن طمي ب اًمْٕمي٨م ييو اًميلي ؾمٞمّيٞمٓمبا ٕن  اًمْالد اًمٕمبسمٞم٦م إظمبىهلل ًميٞمه ُمٕمٜميى ذًميك

طم ب اًمْٕم٨م ٓ يٛمثل يلا اًمِمٕم٥م اًملي اؾمتٓم٤مع سم٠من يتٖمٚم٥م قمغم اًمٙمٗم٤مر يمٚمٝممهلل ٓهلل 

يلا ىمد يٙمون سمبي٦م ُمن اًم ُمنهلل صمم ٓسمد  ن ي٘م٣م قمغم  ي طم ب ؾمواء يم٤من سمٕمثٞم٤ًم  و 

يميي٤من ؿمييٞموقمٞم٤ًمهلل واًمواىميي   يمييؼم دًمٞمييلهلل سمخييالك ُميي٤م ًمييو يم٤مٟميي٧م اًمّييٞمٓمبة ًمٚمييدو  ال٤ميمٛميي٦م 

ييييلعهلل ومٛمٕمٜميييى ذًميييك  ن اًمِميييٕموب اًمٙمييي٤مومبة ييييي اًمتيييي اؾميييتوًم٧م قميييغم اًميييْالد  اًمٙمييي٤مومبة

اعمّييٚمٛم٦م سمخييالك ُميي٤م ًمييو اٟمتٍميي اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي قمييغم اًمٙمٗميي٤مر ييي١مٓء ومٚمييٞمه ُمٕمٜمييى 

ذًمييك  ن طميي ب اًمْٕميي٨م يييو اًمييلي ؾمٞمّييٞمٓمبهلل و ٟمييام ىمييد يّييٞمٓمبهلل صمييم يٜميي٤م  رء  يْميي٤ًم 

شميه اًمّي٤مسم٘م٦م  ٥م ُمالطمٔمتههلل ًمو  ن اًمٕمباب اٟمتٍم وذًمك ُم٤م ٟمبضموع طمتى شمٕميود  ًمٞميه ىمو

 ٟمييي٤م ذم اقمت٘مييي٤مدي  ن طمييي ب اًمْٕمييي٨م ؾمٞم٘م٣مييي قمٚمٞميييه ىمْيييل  ن يٕميييود  مم ىموشميييه اًمّييي٤مسم٘م٦مهلل 

ٕهنم أن يمام شمّٛمٕمون وًمٞمه ُمٕمٜمى ذًمك  ٟمٜم٤م ٟمّمدب يمل ُم٤م ٟمّيٛم  ؾميواء يمي٤من ُمين 

ي١مٓء  و  وًمئكهلل و ٟمام يْدو  ن يٜم٤م  رء ُمن م٤مهل اًمّمحوة اًمتي يمٜم٤م ٟمّٛمٕمٝم٤م ىمْل 

بي٤ًم و ُم٤م اؾمتّالهل وـم٤مقم٦مهلل واعمّم٤مئ٥م ُمين وس  ُم٤م يمؤيلع اًمٗمتٜم٦مهلل ل٘م٧م سمٕم  اًمب

وموائدي٤م  هن٤م شموىم  اًمٜم٤مئٛملم ُمن ؾم٤ْمهتم اًمٕمٛمٞمقهلل ًمٕمكم  ـمٚم٧م يمثػمًا ذم يلع اًمٙمٚمٛم٦مهلل 

 ًمٙمن ًمٕمل ومٞمٝم٤م وم٤مئدة  ن ؿم٤مء ام.

 ًمٕمٚمك شمؽمضمم ًمه سمٕم  اًمٌمء اًملي ؾمٛمٕمته وًمو سم٤مظمتّم٤مر.

 شمبع٦م  مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

750 

 ؾم١ما  سم٤مًمٗمبٟمّٞم٦م: ...

 ( 00:  08:  13/ 467) اهلدى والنور/ 

شمبع٦م: ي٤م ؿميٞم  ي٘ميو  ًميك: قمٚمياًم سمي٠من  رايض اعمّيٚمٛملم  رَي٤ًم واطميدةهلل و...  ن 

ُميييييثالً ذم اًمٕميييييباب  ن ييييييلا  صيييييْ  ُميييييثالً ضمٝمييييي٤مد ذم ؾميييييْٞمل امهلل ي٘ميييييو  ًميييييك: وٟمحييييين 

يمٛمّٚمٛملم عم٤مذا قمٜمدُم٤م ٟملي٥م ُميثالً  مم اًمّيٗم٤مرات سمٖميداد يٕمٜميي ٓ ي٘مْٚميوا  ٟمٜمي٤م ٟميدظمل 

يٓمٚمْوٟمٜم٤م ُمثالً ضميوازاتهلل وٟمحين ٟمٕمٚميم  ن ذم اًمدوًمي٦م  مم سمٖمدادهلل وٟمحن ُمّٚمٛملمهلل يم 

 اإلؾمالُمٞم٦م ًمٞمه ومٞمه طمدودهلل ومام ضمواسمٙمم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم  

 سم٤مر  ام ومٞمك يلا .. اًمِمٞم :

قمٚمييياًم  ن اًميييدو  اإلؾميييالُمٞم٦م ُمثيييل اس ائيييب ٓ شمّيييٛم  ًميييه سم٤مًميييلي٤مب وٓ  ُمداظمٚمييي٦م:

 شمّٛم  ًمٜم٤م سم٤مًملي٤مب  مم اسٝم٤مدهلل يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمن  هن٤م ...

اعم١مؾمييف  ن اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م طمتييى اًمٕمييباب يم٤مٟميي٧م ًمٕمٝمييد ىمبييي٥م  ٕٟمييه ُميين اًمِمييٞم :

حمٙموُم٦م سم٤مًمدو  إضمٜمْٞم٦مهلل ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهلهلل واًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞميوهل ُمين طمٞمي٨م 

طمٙمٛمٝمييي٤م سم٤مإلؾميييالهل وشمٓمْٞم٘مٝمييي٤م ٕطمٙمييي٤مهل اإلؾميييالهل ختتٚميييف ىمبسمييي٤ًم وسمٕميييدًا ُمييين اإلؾميييالهلهلل 

ي اًمٕمبابهلل وي١مؾمٗمٜم٤م  ن ٟم٘مو  ال٘مٞم٘م٦م  ن  سمٕمد الٙموُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمن اإلؾمالهل ي

ويلا ُم٤م  ٛمل يمثػم ُمن اًمٜم٤مس  ن يٜمح٤مزوا طمتى يلع اًمّي٤مقم٦م اًمتيي وضميدوا اسحيٞمم 

يٜمّميي٥م قمييغم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي ٓ ي اًمييون يٜمٔمييبون  مم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي سم٠مٟمييه ؿمييٕم٥م 

سمٕمٞمييد قميين اإلؾمييالهل وسمخ٤مصيي٦م طمٞمييٜمام يتييليمبون طميي ب اًمْٕميي٨مهلل وًمييلًمك ومييال همباسميي٦م ذم 

يمييل اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م أن يييي ٓ يييلا اًمييلي شمبعتييه قميين اًمبضمييل  هنييم ٓ يّييٛمحونهلل 
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حتٙمم سمب هي٤م ومْمالً قمن  ن حتٙميم سميديٜمٝم٤مهلل و ٟميام شمباقميي ُمّمي٤ملٝم٤م اعم٤مديي٦مهلل وملي٤مسميه 

يييو ومْمييالً قميين قم٤مُميي٦م إومييباد اعمّييٚمٛملم اعمتحٛمّييلم ٓ يٗمٞمييد ؿمييٞمئ٤ًم أنهلل عميي٤مذا  ٕٟمييه 

طمتى أن شمٕمٚمٛمون  ن اسٞم  اًمٕمباىمي ُم٤م  صم٧ْم وضمودع قمغم وضمه إرضهلل صحٞم  

ييلا اًميلي يتحيدصمون سميه يميل اًميدو  اعمتح٤مرسمي٦م  ٟميه اًم٘متي٤م  اًميؼمي سمٕميد ُمي٤م   هل ٓهلل يٕمٜمي:

 سمد  ويتح رون ويتٔمٜمون ..  ًم هلل 

قم٤مُم٦م  ومباد اعمّٚمٛملم ًمو  شمٞم   م اًملي٤مب  مم يٜم٤م  ُم٤مذا يّتٓمٞمٕمون  ن يٗمٕمٚمواهلل 

اسٝم٤مد أن اًمْنمي ُم٤م سمد  سمٕمدهلل و ٟمام اسٝم٤مد  اًم٘م٤مئم  و ًمٜم٘مل اًم٘مت٤م  اًم٘م٤مئم أن يو 

اًمّالطمي اعم٤مدي وم٘مالهلل وًملًمك يمام ؾميٛمٕمٜم٤م وام  قمٚميم  ن اًمّيٗم٤مرات ييلع ٓ ٘مت٤م  اًم

شم٘مْييل ييي١مٓء إومييبادهلل عميي٤مذا  ٕهنييم  قمٜمييي اسييٞم  اًمٕمباىمييي أن ٓ يبيييد  ؿمخ٤مصيي٤ًمهلل 

سمييييل يبيييييد ـمٕميييي٤مُمٝمم هلل سمييييل يبيييييد ؾمييييالطمٝممهلل يبيييييد ُميييي٤م م ًمٞمّييييتٕملم سمييييلًمك قمييييغم ىمتيييي٤م  

٦م و بٟمي٦م وو ...  ًمي هلل إقمداءهلل  ُم٤م يم٠مؿمخ٤مص ومٝمم ُمتوومبون ًمدهيم وسمٓمبي٘مي٦م ُمٜمٔمٛمي

يٜميي٤م ذم اقمت٘ميي٤مدي ُميي   ين ًمّيي٧م قمّييٙمبي٤ًم و رضمييو  ن شمييؽمضمم ًمييه يييلع اعمالطمٔميي٦م ُميين 

ؿمييخذ ذقمييي وم٘مييال:  ٟميي٤م  شمّمييور  ن ييي١مٓء ًمييو ذيْييوا  مم اًمٕمييباب ؾمييٞمٙموٟمون صم٘مييالً 

قمغم الٙموُم٦م اًمٕمباىمٞم٦م واسٞم  اًمٕمباىمي ٕٟمه ٓزهل ي١مُمٜموا  م اعم٠موى اًمالئيق  يم 

٦م  قميدائٝمم واًمٓمٕمي٤مهل واًمنميابهلل سمٞميٜمام ٟمحين ٟمٛميديم واًمّالح اًملي يٛمٙمٜمٝمم عمٝم٤معي

سم٤مًمٓمٕم٤مهل واًمنماب ُمن قمٜمدٟم٤مهلل  ذًا: ؾمٜمٙمون صم٘مالً قمٚمٞمٝممهلل  ُم٤م ييوهل شمْيد  اعمٕمبيمي٦م اًمؼميي٦م 

تٓمٚم٥م ُم٤ّمقمدة سمدٟمٞم٦م ُمن اعمّٚمٛملمهلل يوُمئٍل ًمٙميل ي ٙمن  ن اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي طمٞمٜمئٍل 

 طم٤مدث طمدي٨م.

 شمٗمْمل.
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ٙمبي٦مهلل طمٞميي٨م  ٟمييه مييبس ظمّموصييٞم٦م ًمييألخ  سمييبايٞمم  ٟمييه ًمديييه ظمييؼمة قمّيي ُمداظمٚميي٦م:

 صمالصم٦م قمنمة ؾمٜم٦م ذم اسٞم  اًمٗمبٟمزهلل ومٝملع ظمّموصٞم٦م ًمه.

وًملم يٜم٤م  ذم اًمٕمبابهلل ١ميلع ظمّموصٞم٦م  ٥م  ن شمدرس سمٞمٜمه وسملم اعمّ اًمِمٞم :

وًملم يٜمي٤م هلل ومي٢من وضميدوا  هنيم سمح٤مضمي٦م  مم ١م ٥م  ن يدرس يو اعموَوع ُم  اعمّ

 ُمثٚمه  ظملوع سمٙمل وؾمٞمٚم٦م  ٙمٜم٦مهلل  ُم٤م يو يٓمبح ٟمٗمّه ٓ.

٤م ؿمٞم  طمدصمٜم٤م سمٕم  اإلظموة اًمٕمباىمٞملم ُمن اًمٓمالب ذم سمٕم  اًمْالد ىم٤مًموا: قمكم: ي

ٟمحيين ذيْٜميي٤م  مم اًمّييٗم٤مرات اًمٕمباىمٞميي٦م ذم سمالدٟميي٤م يٕمٜمييي: ذم اًمْٚمييد اًمييلي ٟمحيين ومٞمييههلل ىمٚمٜميي٤م 

  م:  ذا  ٟمتم سمح٤مضم٦م ًمٜم٤مهلل ىم٤مًموا: ٓهلل ٟمحن ًمّٜم٤م سمح٤مضم٦م ًمٙمم أن.

 ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞم   شمبضمم ًمه أن. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمل. اًمِمٞم :

 مم اًمٗمبٟمّٞم٦م: ...شمبع٦م  

 ( 00:  19:  02/ 467) اهلدى والنور/

 ( 00:  24:  32/ 467) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

ٟمبضمو ُمن ومْمٞمٚمتٙمم شموضمٞمه ٟمّمٞمح٦م إلظمواٟمٜم٤م اًمّٚمٗمٞملم ذم اًمٕمباب طمو   اًم١ّما :

 ـمبي٘م٦م اًمتٕم٤مُمل ُم  أظمبين ُمن اًمٜم٤مس ؾمواء اعمخ٤مًمٗملم  و  همػميم 

  فمن  ظملت اسواب ؾمٚمٗم٤ًم. اًمِمٞم :

ضميي ايمم ام ظمييػم ؿمييٞم هلل ويّييٚمم قمٚمٞمييك اًمِمييٞم  حمٛمييود وي٘مبئييك اًمّييالهلهلل ّيي٤مئل:اًم

 ويود  ن يبا .

قمٚمٞميييك وقمٚمٞميييه اًمّيييالهل ورمحييي٦م ام و سمبيم٤مشميييههلل و ٟمييي٧م سميييدوري ؾميييٚمم قمٚمٞميييه  اًمِميييٞم :

 وقمغم يمل ُمن ي٠ّم  قمٜم٤م.

 ويو يود  ن يبا . اًم٤ّمئل:

وقمي٤مد   ن ؿم٤مء ام رسمٜم٤م  ٛمٕمٜم٤م واًمٕمباب طمب  وٓهلًل صمم ىميد شمي٤مب ُمين َيالًمه اًمِمٞم :

 مم رسميييه سمٕميييد ييييلع اعمحٜمييي٦م اًمتيييي اسميييتكم  ييي٤مهلل ويم٤مٟمييي٧م ؾمييي٤ًْْم ٓسميييتالء يمثيييػم ُمييين اًميييْالد 

 اإلؾمالُمٞم٦م إظمبىهلل وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمّٕمودي٦م وُم٤م اٟمْمم  ًمٞمٝم٤م.

الٙموُم٤مت ال٤مًمٞم٦م اًمتي حتٙميم اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي  يمثبيي٤م  شمي٧م سمّميورة  اًم١ّما :

ٟمّيييييي٠م  يييييييلع همييييييػم ذقمٞميييييي٦م سمّمييييييورة اٟم٘مالسميييييي٤مت  و اعمّييييييتٕمٛمب يييييييو اًمييييييلي  وضمييييييدي٤مهلل 

الٙموُم٤مت ؾمٛمٕمٜم٤م سمٕم  ومت٤مويٙمم  ٟمه ٓ  وز خم٤مًمٗمتٝم٤مهلل ٓسمد ُمين آؾميتئلان ُمٜمٝمي٤م 
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 وٓسمد ُمن .. ومٜم٠ّم  قمن الٙموُم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتي  ٥م قمٚمٞمٜم٤م ـم٤مقمتٝم٤م  و ٓ ٟمخ٤مًمٗمٝم٤م 

 يي اًمتي شمٕمٚمن الٙمم سم٤مإلؾمالهل وشمٓمْق ُم٤م شمٕمٚمن ومٕمالً. اًمِمٞم :

 و ذا ش شمٓمْق وٓ ... اًم٤ّمئل:

 هلل ٕٟمه ُمثالً ٟمخبج قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مو  ًمك: ٓهلل ومٜمبى ...ٟمبى  ذا ش اًمِمٞم :

يٕمٜمييييي: يم٢مقم٤مٟميييي٦م  ظمواٟمٜميييي٤م اعمّييييٚمٛملم ومٝمييييلع الٙموُميييي٤مت ىمييييد ٓ شميييي٠مذن ًمٜميييي٤م  اًمّيييي٤مئل:

 سم٢مقم٤مٟمتٝممهلل ومٝمل  ٥م قمٚمٞمٜم٤م  ن ٟمٓمٞمٕمٝم٤م ذم يلع ال٤مًم٦م 

 ظمل ُمث٤مًمك واىمٕمي ي٤م  ظميهلل شمٕملم  ظمواٟمك اعمّٚمٛملم ُمثالً اًمٕمباىمٞملم  اًمِمٞم :

 اًمٕمباىمٞملم. اًم٤ّمئل:

ؾم١ما  ًمٞمه واَح٤ًمهلل ٕن اسيواب ٓ شمّيٛم هلل ًمٙمين  ٟمي٧م شمبييد  ن شم٘ميو :  اًمِمٞم :

 ٓ شمّٛم  سم٤مإلقم٤مٟم٦م..

 ُم٤مًمٞم٦م ُم٤مدي٦م. اًم٤ّمئل:

 و يْم٤ًم يلا ُمّٛموح سمه. اًمِمٞم :

 يتٙمٚمم قمن سمٕم  سمالد ا ٚمٞم٩م سمحٙمم وضمود .. ُمداظمٚم٦م:

 ي ٟمٕممهلل يلع شمدظمل ذم ىم٤مقميدة:  ذا شمبشمي٥م ُمين وراء ييلع اإلقم٤مٟمي٦م ُمٗمّيدة  اًمِمٞم :

ح٦م اًمتي يبيد اًمِمخذ  ن ي٘ميوهل  ي٤م ومتٜم٘مٚمي٥م اعمّميٚمح٦م  مم ُمٗمّيدةهلل  يمؼم ُمن اعمّمٚم

 و ٓ ومٝمو واضم٥م اًم٘مٞم٤مهل  لع اعمّمٚمح٦مهلل واَ  اسواب 

ييي٤م ؿمييٞم   ٟميي٧م ذيمييبت ًمييألخ اس ائييبي اًمييلي ىمْييل يييلا  ٟمييه قمييغم ُمّييتوى  اًمّيي١ما :
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 وميباد  ٟميه إومْميل  ن ييبوح  مم  ومٖم٤مٟمّيت٤من ُمي٤م يي٠ميت  مم سمٖميدادهلل سمّي٥ْم  ن اًمدوًمي٦م ُميي٤م 

و خيييييبج قميييين ـم٤مقميييي٦م اًمدوًميييي٦مهلل وم٠مٟميييي٤م سم٤مًمٜمّيييي٦ْم زم ذم سمٖمييييدادهلل  ييييق زم  ن شمّييييٛم  ًمييييههلل  

  ًمتحق  م  ٟم٤م و ظمواين 

 يمٞمف ٓ. اًمِمٞم :

 يٕمٜمي  وز يلا. اًم٤ّمئل:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ضم ا  ام ظمػم. اًم٤ّمئل:

ٟمحيييين ٟم٘مييييو  سم٤مًمٜمّيييي٦ْم ًمٚمج ائييييب وهمػمييييي٤م ُميييي٤م خيبضمييييواهلل ٕٟمييييه  ذا ظمبضمييييوا  اًمِمييييٞم :

وًم٦م وشمٜمِب اًمدقموةهلل ومٝملا ٟمالطمٔمه ٟمحن ذم ؾمٞمٕمٛمٚموا ظمّم٤مهل وٟم اع سمٞمٜمٝمم وسملم اًمد

 سمٕم  اًمٔمبوك وإطموا .

 ( 00:  45:  48/ 468) اهلدى والنور/

ٓ  ًميييه  ٓ امهلل وميييليمب ًمٜمييي٤م  و  ُمييي٤م ضمٚميييه سم٠مٟميييه ؾميييٛم  ُمييين  طميييد اس ائيييبيلم  اًمِميييٞم :

اًمييلين اشمّمييٚموا شهلل وؾميي٠مًموين قميين اًمييلي٤مب  مم اًمٕمييباب ُميين  ضمييل اسٝميي٤مدهلل و ٟميي٤م يمييام 

  اإلؾمالُمٞم٦م  ن شمٙمون قموٟم٤ًم ًمٚمِميٕم٥م اًمٕمباىميي قميغم اًمٙمٗمي٤مر شمٕمٚمٛمون  ٟمتم ٟمٜمّم  اًمدو

اعمحييي٤مرسملم  يييم وُمييين يمييي٤من ُمٕمٝميييم ُمييين اعمتحييي٤مًمٗملم ُمٕمٝميييمهلل ومٝميييلا ر يٜمييي٤م دائييياًم و سميييدًاهلل 

هلل ٕٟميه يمي٤من ىميد زارٟمي٤م يٜمي٤م وًميو سم٠موىمي٤مت قمكموًمٕمل يلا يم٤من ُمن عٚم٦م ُم٤م ذيمبٟم٤م ًمٚمِمٞم  

ذيي٤مب إوميباد  َٞم٘م٦م سم٥ّْم فمبوومه اعمتٕمٚم٘م٦م سمّيٗمبعهلل وم٘مٚمٜمي٤م ًميه: ٟمحين ٓ ٟميبى ذقمٞمي٦م

ُمييين اعمّيييٚمٛملم اعمتحٛمّيييلم  مم اًمٕميييباب ٕن ذًميييك ٓ يٗمٞميييد اسيييٞم  اًمٕمباىميييي ىميييوةهلل 
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و ٟمام ىمد يٚم٘مي قمغم يموايٚمٝمم شمٙم٤مًمٞمف و قم٤ْمء يم ذم طم٤مضم٦م  مم ُمن خيٗمٗمٝم٤م قميٜمٝممهلل 

وًمٞمه  مم ُمن ي يديم صم٘مالً قمغم صم٘ملهلل ومٙم٤من يلا ضمواش ًمٚم٤ّمئلهلل ومليمب يلا اًم٤ّمئل 

اًمٜم٘مييل رء ُميين اًمتٖمٞمييػم اًمييلي ٓسمييد ُمٜمييههلل ومْٞمٜميي٤م  ٕظموٟميي٤م يييلا ُميي٤م ؾمييٛم  ُمٜميييهلل ويميي٤من ذم

ًمألخ يلا  ن ر يٜم٤م يم٤من وٓ ي ا   ٟمه  ٥م قمغم اًميدو  اإلؾميالُمٞم٦م  ن يٕمٞمٜميوا اسيٞم  

اًمٕمباىمي ذم ؾمْٞمل اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي وًميٞمه شم٠ميٞميدًا ًمٚمحي ب اًمْٕمثيي  و 

قمنم  ًمبئٞمّههلل صمم ىم٤م   طمد اس٤مًمّلم: أن  ٙمن يتٙمٚمم صداهل أن اًم٤ّمقم٦م  طمدى

 قم٤مدوا يمالُميه اًميلي ومٞميه اًمتٍميي  سم٤مٟمّيح٤مب اسيٞم  اًمٕمباىميي ُمين اًمٙمويي٧مهلل ويمٜمي٧م 

 ريد  ن  شمٙمٚمم ُمٕمٝممهلل وم٤مٔن  ذا ذيْيتم  مم يٜمي٤م  ُمي٤مذا شمّيتٓمٞمٕمون  ن شمٗمٕمٚميواهلل  ٟمي٤م ذم 

اقمت٘مييي٤مدي وييييلا اقمت٘مييي٤مد يمثيييػمين ُمييين  ن اسيييٞم  اًمٕمباىميييي يٕميييد اعمالييييلم رسميييام يٙميييون 

يمي٠مومباد ُمي٤مذا يٙميون شمي٠مصمػميمم ًمّمي٤مًم  اسيٞم   سٝم  ًمٚم٘متي٤م  ُمٚمٞميوٟملمهلل ومي٠مٟمتم  ذا ذيْيتم

اًمٕمباىميييي ُمييي٤م  فمييين ذًميييك يٖمٜميييي ؿميييٞمئ٤ًمهلل سميييل يميييام ىميييد شمٕمٚمٛميييون  ن اًمِميييٕموب اإلؾميييالُمٞم٦م 

وسمخ٤مصييي٦م يٜمييي٤م ومٝميييم يبؾميييٚمون اإلُميييدادات اعمتٕمٚم٘مييي٦م سم٤مًمٓمٕمييي٤مهل واًمنمييياب  مم اسيييٞم  

اًمٕمباىميهلل وًمٕمٚمٙمم قمغم قمٚمم سملًمكهلل وم٠مٟم٤م ىمٚم٧م ًمّم٤مطمْٜم٤م اًميلي  ذت  ٟمي٧م  ًمٞميه ةٟمٗمي٤ًم: 

وذاسمٙميييم و ؾميييٚمحتٙمم  مُمييين اس ائيييب ييييل ختبضميييون وُمٕمٙميييم ـمٕمييي٤مُمٙم ذا ظميييبضمتم 

وو..  مم ةظميييييب ُمييييي٤م يٚمييييي هل اعمج٤مييييييدينهلل  هل ؾميييييتٙموٟمون يميييييالً قميييييغم اًمِميييييٕم٥م اًمٕمباىميييييي 

 اًملي ؾمٛمٕمتٛموع ُمن صداهل. النواسٞم  اًمٕمباىميهلل يم٤من يلا ىمْل يلا اإلقم

وم٤مٔن يل شمٕمت٘مدون  ٟمٙمم شمٙموٟمون قموٟم٤ًم ًمٚمجٞم  اًمٕمباىمي وييو ؾميٞمداوم  قمين سمٚميدع 

 د اٟمّح٥م ُمن اًمٙموي٧مهلل يل شمٕمت٘مدون سم٠مٟمٙمم شمٙموٟمون قموٟم٤ًم ًمه اًمٕمباب وىم

 ٟم٤م ىمٚم٧م:  ي٥م قميغم الٙموُمي٤مت اإلؾميالُمٞم٦م وىمٚمي٧م ًمٙمثيػم ُمين اًميلين ؾمي٠مًموا:  ن 
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يم٤من اسيٞم  اس ائيبي ظميبج سمٕميددع وقمدشميه سمّيالطمه اسيوي واًميؼمي طم٤مُمٞمي٤ًم سٞمِميه 

  مم  ن يّميييل  مم اًمٕميييباب ومٝميييلا ييييو اًمواضمييي٥مهلل  ُمييي٤م يمييي٠مومباد وميييلًمك  ييي٤م ٓ يّيييٛمن وٓ

يٖمٜمي ُمن ضموعهلل وأن ُم  إؾمف ىميد وموضمئٜمي٤م سمي٢مقمالن صيداهل  ُميبع ًمٚمجيٞم  اًمٕمباىميي 

سم٤مٟٓمّييح٤مب ُميين اًمٙموييي٧مهلل ومٙمٞمييف شمتّمييورون  ٟمٙمييم  ذا ذيْييتم يمٜمييتم قموٟميي٤ًم ًمٚمجييٞم  

اًمٕمباىمييي وييييو ًميييٞمه سمح٤مضمييي٦م  مم قميييددهلل و ٟمييام ييييو سمح٤مضمييي٦م  مم قميييدةهلل ومتٗمْميييل.. ُمييي٤مذا 

 قمٜمد .

ػم ُميين اس ائييبهلل ٟمحيين ذم ييي٤م ؿمييٞم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ... سمّييالح وٟميي٠ميت سمٌمييء يمثيي اًمّيي٤مئل:

 اس ائب ٓ ٟمٛمٚمك رءهلل  ُم٦م ُمّٚمٛم٦م ...  ْون يلا اًمٌمء.

 ن  قمكم ٟم٤م  قمبك يلاهلل وًملًمك ٟمّمح٧م اس ائبيلم وذم ؿمخذ اًمِمٞم   اًمِمٞم :

اًمدوًمييي٦م  ذا ش شمتجييي٤موب ُمييي  ييييلا اًمواضمييي٥م ومييي٤مٕومباد ٓ يٗمٞميييدون ؿميييٞمئ٤ًمهلل  ٓ ىمٚمييي٧م:  ٓ 

هلل  ُمييي٤م ًمٚمجٝمييي٤مد ًمٚم٘متييي٤م ..ا ٔن  ـمْييي٤مء و بَيييلم ومٝميييلا واَييي  اًمٜمٗمييي  وميييٞمٝمم  ن ؿمييي٤مء ام

 ٟميييتم ُمييي٤م ؿمييي٤مء ام واطميييد اصمٜميييلم صمالصمييي٦م  رسمٕميييي٦م مخّييي٦م ؾميييت٦مهلل ييييل ميييبٟمتم قميييغم اًم٘متيييي٤م  

 سم٤مًموؾم٤مئل البسمٞم٦م الديث٦م يمٚمٙمم 

  ٟم٤م  ؾم٠م  إخ يٜم٤م اسمتداء سم٤مًمٞمٛملمهلل ُم٤م يو مبٟمك 

الٛميييييد م واًمّميييييالة واًمّيييييالهل قميييييغم رؾميييييو  امهلل مبٟمييييي٤م يييييي٤م ؿميييييٞم  ذم  ُمداظمٚمييييي٦م:

 ٞم٦مهلل ذم اإلٟم٘م٤مذهلل و ٟم٤م رضمل ُمن رضم٤م  اعمٓم٤مذم.الامي٦م اعمدٟم

 طمّن.  ٟم٧م  اًمِمٞم :

اًمّيالهل قمٚميٞمٙممهلل ذم الاميي٦م اعمدٟمٞميي٦م وؾمي٤مئق ؿمي٤مطمٜم٦م وراومٕمي٦مهلل ...ؾميي٤مئق  ُمداظمٚمي٦م:
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 ُم  اعمدين ...

 ـمٞم٥مهلل  ٟم٧م ي٤م  ظمي  اًمِمٞم :

 سمّم ام اًمبمحن اًمبطمٞممهلل ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمي وؾم٤مئق ؿم٤مطمٜم٤مت. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙميهلل ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ٜمييدي ؿمييٞمئلم ُمتخّمييذ ذم يمٝمبسميي٤مء اًمّييٞم٤مرات وـمْيي٤مخهلل قمٜمييدُم٤م ىميي٤م   ٟميي٤م قم ُمداظمٚميي٦م:

سم٤مل٤مج ًمٞمه اسٝم٤مد  ن ٟملي٥م سم٤مًمّالح وم٘مالهلل يم حمت٤مضملم اًملي يٓمٝمي  قمكمإخ 

 ي رءهلل ... ذم وؾميييال اعمديٜمييي٦م  و ختيييبج ًمٚم٘متييي٤م هلل وم٠مطمْْٜمييي٤م ييييلا اًمٌميييءهلل وٟمٕمييي٤مون 

  ظمواٟمٜم٤م ذم ام اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمي يلع ٟمٞمتٜم٤م واًمنمع ...

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 اًمّالهل قمٚمٞمٙممهلل  ٟم٤م خمتذ ؾم٤مئق ؿم٤مطمٜم٦مهلل يٕمٜمي: سموشمب  و ؿم٤مطمٜم٤مت. ظمٚم٦م:ُمدا

 اًمٙمْػمة. اًمِمٞم :

 ٟم٘مل ... ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل إخ. اًمِمٞم :

 ُمتخّمذ ذم اعمٞم٤مع. ُمداظمٚم٦م:

 اعمٞم٤مع  اًمِمٞم :

 اًمنمب اًمّم٤مًم . ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي  ي   اًمِمٞم :



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

753 

 اإلصالطم٤مت اًم٘مٜم٤مة اًمتي شمٙمون ُمٙمٌة شمّمٚمٞمحٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٤م  ن ٟمٗمٝمم ُم٤م ُمٕمٜمى ذم اعمٞم٤مع ُم٤مذا شمٕمٜمي ٓهلل  ردٟم اًمِمٞم :

 ٟمّمٚم  ىمٜم٤مة اعمٞم٤مة. ُمداظمٚم٦م:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 وؾم٤مئق يمل اًمِم٤مطمٜم٤متهلل  يمؼم  و  صٖمب. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل سم٘مٞم٦م  ظمواٟمٙمم يٙملا  اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  ٟمٕممهلل يمل رء وصٞم٦م اسْٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمنٟم٘م٤مذهلل  يمثبيم  ـمْي٤مء  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٦م اًموـمٜمٞم٦م.ُمتخّمّملم ذم الامي٦م اعمدٟمٞم٦مهلل وا د

 عٞملهلل ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ي٤م ؿمٞم  ىمٚم٧م ىمْل ىمٚمٞمل:  ٟم٤م ضمئٜم٤م ومبادى وش ٟم٠مت ع٤مقمي٦مهلل ... ًم٘ميد ضمئٜمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم  يٞمئ٦م ويي اسْٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمنٟم٘م٤مذ ويي  ٟم٤م ذم ر يي مثل الٙموُم٦م.

 ٓهلل ُم٤م مثل طمٙموُم٦م. اًمِمٞم :

 الٙموُم٦م يي ؿمٙمٚمٞم٦م وم٘مال . ُمداظمٚم٦م:

ىم هلل الٙموُم٦م ٓ يٛمثٚمٝم٤م  ٓ ُمن يم٤من ُمن الٙموُم٦مهلل ٓ ٓهلل ٓ شم٤ْمًم  ذم اًموا اًمِمٞم :

وًمييٞمه ُميين يميي٤من ُميين اًمِمييٕم٥م اًمييلي يٕميي٤مرض الٙموُميي٦م ٕهنيي٤م ٓ حتٙمييم سمييام  ٟميي   امهلل 

و ٟمتم شمٕمٚمٛمون يلع ال٘مٞم٘م٦م سمال ؿمكهلل ًمٙمن  ٟم٤م  ىمو  و يميبر ُمي٤م ؾميٛمٕمتٛموع ةٟمٗمي٤ًمهلل ٟمحين 

 يمثيب  ٟم٘مو : اًمدو  ٕن قمٜمدي٤م ُمين آؾميتٕمدادات ًمٚمجٝمي٤مد واًم٘متي٤م   يمثيب ُمين إوميبادهلل



 اجلهاد يف العراق -------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

700 

ُمن إطم ابهلل ٕن إطم اب ذم يمل الٙموُم٤مت اإلؾميالُمٞم٦م ُمي  إؾميف اًمِميديد ٓ 

 يّٛم   ٤م سم٠من شمٙمون ُمتّٚمح٦م وُمّتٕمدة ًمٚم٘مت٤م هلل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥مهلل وم٢مذًا: يمون ال ب اًمٗمالين  و اًمٗمالين يو ع٤مقم٦م ويمتٚم٦م ٓ  ٘مق  اًمِمٞم :

اًمدو  يمل دوًم٦م سمام قمٜمدي٤م ُمن  ا دك اًملي  ٟم٤م  دٟمدن طموًمه و شمٙمٚمم ومٞمههلل ٟمحن ٟمبيد

ؾمييييالح ضمييييوي  و سمييييبي  و  ؾمييييٚمح٦م ُمتٕمييييددة إٟمييييواع وإؿمييييٙم٤م ..  ًميييي هلل وميييي٠مٟمتم أن 

طم٥ّم ُم٤م ذطمتم ووصٗمتم يدظمل وميٞمام  ٟمي٤م  راع ُمٜم٤مؾمي٤ًْم  ن ذيي٤مسمٙمم  مم يٜمي٤م  يٗمٞميدا 

ٕن اإلقم٤مٟمييي٦م واًمٓم٤ْمسمييي٦م واًمتٛميييبي  وُمييي٤م ؿمييي٤مسمه ذًميييك سميييال ؿميييك اسيييٞم  اًمٕمباىميييي أن 

يلع اعمّي٤مقمدةهلل  ُمي٤م عمْي٤مذة اًم٘متي٤م  ومٝميلا ش يٙمين ُمين ىمْيل   طموج ُم٤م يٙمون  مم ُمثل

ُميين ر ييييا ٕن إومييباد ييي١مٓء ًمييٞمه قمٜمييديم ُميين إؾمييٚمح٦م وُميين اًم٘مييوة اًمتييي شمتٜم٤مؾميي٥م 

ُميييي  ذاؾميييي٦م الييييبب اعمِييييوسم٦م قمييييغم اًمِمييييٕم٥م اًمٕمباىميييييهلل وميييي٢مذا يميييي٤من إومييييباد اًمييييلين 

ظمبضموا ُمن اس ائب ذم ُمثيل ييلع آظمتّم٤مصي٤مت ومٝميلا رء ـمٞمي٥مهلل وييلا اًميلي  ٟمي٤م 

هلل  ُمي٤م اًم٘متي٤م  ُمْي٤مذة اًم٘متي٤م  وميٜمحن ٓ ٟميبى  ن يٙميون ذًميك ُمين  وميباد قمكمىمٚمته ًمٚمِمٞم  

و ٟمييام ُميين الٙموُميي٤متهلل وُميي  إؾمييف يمييام  شمييبون الٙموُميي٤مت ُمٜمٓموييي٦م قمييغم ٟمٗمّييٝم٤مهلل 

وًمييييٞمه  يييي٤م ُميييين اعمّيييي٤مقمدة ًمٚمِمييييٕم٥م اًمٕمباىمييييي  و اسييييٞم  اًمٕمباىمييييي ؾمييييوى اًمٙمييييالهل 

 واًمتحٛمٞمه وٟمحو ذًمك.

خمتٚمٗمي٦م ومي٠مرى  ن شمتّميٚموا  اظمتّم٤مص٤متٟمٙمم ذوو وًمٙمن ُم  يلع  ي: ُم  ُمٕمبوم٦م  

 و  يمبئٞمه.١مي٤مشمٗمٞم٤ًمهلل ٓسمد  ن قمٚمٞمٙمم ُمّ قمكمُم  اًمِمٞم  

 (  00:  47:  00/ 468) اهلدى والنور/ 
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هلل وي٘ميو : ٓسميد  ٟمٙميم قميكمضمٞمدهلل ًمه ٟم٤مئ٥مهلل  رى  ن يتّميل اًمٜم٤مئي٥م سم٤مًمِميٞم   اًمِمٞم :

ؾمييٛمٕمتم سمييام وىميي  ُميين طمٞميي٨م  قمييالن صييداهل آٟمّييح٤مب ُميين اًمٙموييي٧مهلل وميي٢مذا ؿمييجٕمٙمم 

 ي٤مب رهمم ذًمك وم٤مُمْمواهلل وٟمبضمو  ن شمٙموٟموا ُمووم٘ملم سم٤مًم٘مٞم٤مهل سمواضمْٙمم.قمغم اًمل

 ... يٕملم: ةظملًا سمٕمد يلع اسٚم٦ّم اًمٓمٞم٦ْم  ن ؿم٤مء ام.اًم١ّما :

 ـمٞمْك ام. اًمِمٞم :

 ةُملم  ن ؿم٤مء ام. اًم٤ّمئل:

 ٟميي٤م  ٟمّمييحٙمم سمييام ذيمييبت  يمثييب ُميين ُمييبة ًمييْٕم  اًمِميي٤ْمب اعمتحٛمّييلم يٜميي٤م  اًمِمييٞم :

طمبيّملم قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم إطمٙم٤مهل اًمنمقمٞم٦م  ذم اًملي٤مب  مم يٜم٤م هلل  ن شمٙموٟموا

ذم طم٤مًم٦م  ىم٤مُمتٙمم يٜم٤م  ذم سمالديمم ومْمالً قمن طم٤م   ىم٤مُمتٙمم ذم  همبسمتٙممهلل وم٢من يمثػمًا 

ُميين اًمٜميي٤مس ىمٚميي٧م وٓ  زا   ىمييو : يييليْون  مم اليي٩م  مم سمٞميي٧م ام الييباهل ويييو ومييبد 

 و ُمبة واطمدة ذم اًمٕمٛمب يميام شمٕمٚمٛميونهلل وُمي  ذًميك ومٙمثيػم ُميٜمٝمم ذم ـمبي٘ميه  مم الي٩م 

ذم قمودشمه ُمين الي٩م ي٘مي  ذم خم٤مًمٗمي٤مت ذقمٞمي٦م حتيْال قمٛمٚميههلل وم٘ميد يْميٞمٕمون اًمّميالة 

ذي٤مسميي٤ًم و ي٤مسميي٤مً َهلل وىمييد يتٕمٚمٚمييون  و  ييدون ٕٟمٗمّييٝمم  قمييلارًا ذم شمييبيمٝمم ًمٚمّمييالةهلل ومٝمييل 

ي١مٓء يٕمودون راسمحلم  هل ظم٤مٍينهلل ي١مٓء الج٤مج اًملين يليْون ًمٞم٘مْموا ومبيْم٦م 

وُمين هميػم اًمّميالةهلل ومٙمثيػمًا ُمي٤م  ال٩م قمٚمٞمٝمم وُمي  ذًميك يْميٞمٕمون وميبائ  ُمين اًمّميالة

ؾمٛمٕمٜم٤م  ن سمٕم  ي١مٓء الج٤مج ًمّوء شمبسمٞمتٝمم ىمد ي٥ّم  طمديم دين  ظمٞمه اعمّٚممهلل 

ىمييد يّيي٥م رسمييه..  ًميي هلل ومٝمييلا يٕمييود ُميين اليي٩م سمخٗمييي طمٜمييلم يمييام ي٘مييو  اعمثييل اًمٕمييبش 

اًم٘مييديمهلل سمييل يمييام ىميي٤م  ذًمييك اًمْييدوي عمثييل يييلا هلل ىميي٤م : وُميي٤م طمججيي٧م وًمٙميين طمجيي٧م 

٤ْمب اعمّٚمم اًملين يٙموٟمون يٜمي٤م   و ييليْون  مم اإلسملهلل ومٜمّمٞمحتي ًمٙمم وًمٙمل اًمِم

يٜم٤م   ن يٙموٟموا طمبيّملم قمغم  ٓ يْمٞمٕموا ؿمٞمئ٤ًم ُمن اًمٗمبائ  إظميبى واًمواضمْي٤مت 

 إظمبى.
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ومٛمثالً:  ٟمتم ٓسميد  ٟمٙميم ؾميٛمٕمتم سمّميالة ذم يمتي٥م اًمٗم٘مٝمي٤مء شمّيٛمى سمّميالة ا يوكهلل 

ويٜميي٤م  صييالة  ظمييبى شمّييٛمى سمّمييالة ا ييوك اًمِمييديدهلل وسمٕمْمييٝمم يميي٤من يّييٛمٞمه سمّمييالة 

٤ّميٗم٦مهلل شمٕمبومون وٓسمد ُمي٤م ُمٕمٜميى اعمّي٤ميٗم٦مهلل  ي: آًمتحي٤مهل وآؿميت٤ْم  ُمي  اًمٙمٗمي٤مرهلل اعم

طمتيييى ذم ييييلع ال٤مًمييي٦م ٓ  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمم  ن يْميييٞم  صيييالة ُمييين اًمّميييٚموات ا ٛميييههلل 

وًمٙمييين رسمٜمييي٤م قمييي  وضميييل خيٗميييف قمييين قمْييي٤مدع ويّيييٝمل  يييم اًم٘مٞمييي٤مهل سميييام وميييبض قمٚميييٞمٝممهلل 

ّمالة اًمّٗمب ومٝمي ويّ٘مال قمٜمٝمم سمٕم  ُم٤م يم٤من ومب٤ًَم قمٚمٞمٝممهلل ومٙمام شمٕمٚمٛمون سم٤مًمٜم٦ّْم ًم

ىمٍميييهلل  ُمييي٤م صيييالة ا يييوك ومٝميييي ىمٍمييي اًم٘مٍميييهلل  ي: اًمّميييالة اًمبسم٤مقمٞمييي٦م سمّييي٥ْم اًمّيييٗمب 

شمّميييْ  صمٜم٤مئٞمييي٦مهلل وييييلع اًمثٜم٤مئٞمييي٦م سمّييي٥ْم ا يييوك واًم٘متييي٤م  شمّميييْ  ومبديييي٦مهلل  فمييين  ن ييييلا 

 ُمٕمبوك ًمديٙمم.

وًمٙمن  ذا ُم٤م اًمتحم اسٞمِم٤من ومٝمٜمي٤م  ٓ يْ٘ميى ريميوع وٓ ؾميجودهلل  ٟميام ييو اًمتٙمْيػم 

ذا رسمٜميي٤م قميي  وضمييل يٌيي يييلا اًمتٞمّييػم قمييغم قمْيي٤مدع ذم طم٤مًميي٦م و يييامء سميي٤مًمب س وم٘مييالهلل عميي٤م

ييي٦مٌ  ﴿ا يييوك اًمِميييديد  هلل وًمٙميييي ٓ يٙميييون [133]البقرررر :﴾َذًمِيييَك خَتِْٗمٞميييٌف ُِميييْن َرسمُِّٙميييْم َوَرمْحَ

اعمّييٚمم هميي٤مومالً قميين رسمييه وقميين قم٤ْمدشمييه طمتييى ذم ؾميي٤مقم٦م اًمٕمٌييةهلل وميي٢مذا يميي٤من إُمييب يٙمييلا 

قميييغم طمّييي٥م ختّمّميييههلل ومٛمييين سمييي٤مب  ومم  ذا يمٜميييتم ُميييثالً شمٕمييي٤مسون  ُميييبًا يميييل ُميييٜمٙمم 

ومٗم٤مشمتٙمم اًمّمالة ومال يٜمْٖمي  ن يٚمٝمٞمٙمم ذًمك إُميب قمين   داء اًمّميالة ُميثالً ذم وىمتٝمي٤مهلل 

يٙمييييلا  يييي٥م قمييييغم اعمّييييٚمم  ن يٙمييييون ُميييي  ام قميييي  وضمييييل ذم اؾمتحْميييي٤مرع ًمٓم٤مقمتييييه 

 وقم٤ْمدشمه طمتى ذم  طمبج إوىم٤متهلل وم٤مشم٘موا ام ُم٤م اؾمتٓمٕمتمهلل يلا ُم٤م  ِين أن.

 ( 00 : 00:  49/ 469) اهلدى والنور/

 ( 00:  03:  07/ 469) اهلدى والنور/
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 باب وٍْ

 ٟمييي٤م ... قمٜميييدع ظمدُمييي٦مهلل قمٜميييدع قمٛميييل ًمٞم٘ميييدر خييييدهل سميييه ذم اًمٕميييبابهلل ... ُمييي٤م  اًمّييي١ما :

يلي٥مهلل ُم٤م طمٙمٛميه واًميلي ُمي٤م قمٜميدع ٟم٘ميو  ًميه ييلي٥م ي٘م٤مشميل وم٘ميالهلل ُمي٤م قمٜميدع صيٜمٕم٦م وٓ 

قمٜمييدع رء  ٕمٚمييه يييلي٥مهلل ي٠مظمييل اًمْٜمدىمٞميي٦م وي٘م٤مشمييلهلل ُميي٤م طمٙمٛمٝمييم آصمٜمييلمهلل ُميي٤م طمٙمييم 

ًميييلي ًميييه قمٛميييل يٗمٞميييد ذم اًمٕميييباب واًميييلي ش يٙمييين ًميييه قمٛميييلهلل ذيييي٥م ًمٞم٘م٤مشميييلهلل ُمييي٤م ييييو ا

 طمٙمٛمٝمامهلل يل يلا ومبض قملم قمٚمٞمه ويلا ومبض يمٗم٤مي٦مهلل  ريد  ن  ومٝمم ... 

 ُمٜمه. قمكمومٝمٛم٧م ي٤م  اًمِمٞم :

: ؾميي١ماًمه قمٚمٞمييه اًمٜميي٤مس  صييٜم٤مك اًمٜميي٤مس اًمييلين ؾمييٞمليْون  مم اًمٕمييبابهلل سمٕمْمييٝمم قمييكم

م ُميي٤م قمٜمييديم رءهلل ومٞم٘مييو : يييل ىمييد يٗمٞمييديم سميي٠من يٙمييون  ييم ُمٝمٜميي٦م وقمٛمييلهلل وسمٕمْمييٝم

 ي١مٓء سم٤مًمبهمم ُمن يموهنم..

 قمٗموًا اًم٘مّم إو  اًملي قمٜمدع ُمٝمٜم٦م. اًمِمٞم :

: واًم٘مّم اًمث٤مين ُم٤م قمٜمدع ظمدُم٦م يلي٥م سمٜمٞم٦م  ٟمه ي٘م٤مشملهلل ومي٠مهيم يٙميون اًميلي٤مب قمكم

 قمٚمٞمه  مم يٜم٤م  ومبض قملمهلل و هيم يٙمون ومبض يمٗم٤مي٦م 

نهلل ومييبض قمييلم وومييبض يٜميي٤م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمواىميي  ذم اًمٕمييباب ًمييٞمه يٜميي٤م  ومبَيي٤م اًمِمييٞم :

يمٗم٤مييي٦مهلل  ُميي٤م ومييبض قمييلم  و ٓ ومييبض قمٚمٞمييههلل ومييٞمٗمٝمم ُميين اًمٙمييالهل اًمّيي٤مسمق ُميين يييو اًمييلي 
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 ٥م قمٚمٞمٝمم ويٗمبض قمٚمٞمه  ن يلي٥م  مم اًمٕمباب  يو اًملي يٗمٞميد اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي 

 و اسييٞم  اًمٕمباىمييي  ذا يميي٤من يييم سمح٤مضميي٦م  ًمٞمٝميي٤مهلل ومٝميي١مٓء  يي٥م قمٚمٞمييه وضموسميي٤ًم قمٞمٜمٞميي٤ًم  ن 

ظمبون ومال ٟم٘مو  سم٠مٟمه ومبض يمٗم٤مي٦م ذي٤م مهلل سمل ٟم٘ميو : يليْوا  مم شمٚمك اًمْالدهلل  ُم٤م أ

ٓ  وز  م  ن يليْواا ٕهنم ؾميٞمٙموٟمون قم٤مًمي٦م قميغم اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي ييلا اًمِميٕم٥م 

اًملي  ٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحن ُمٕمنمي اعمّيٚمٛملم ذم يميل سميالد اإلؾميالهل  ن ٟمٕميٞمٚمٝمم و ن ٟمٜمٗميق 

ء قمٚمٞمٝمم سمديل  ن ٟمّمْ  ٟمحن قم٤مًم٦م قمٚمٞمٝممهلل وم٢مذًا: ًمٞمه يٜم٤م  رء ومبض يمٗم٤مي٦م ور

ومبض قملمهلل  ٟمام يو ومبض واطمد ويو ومبض قملم قمغم ُمن  ذا ذي٥م  مم يٜمي٤م   ومي٤مد 

 اًمِمٕم٥م وسمخ٤مص٦م اسٞم  اًمٕمباىميهلل  ُم٤م همػم يلا ومال يٜمْٖمي  ن يلي٥م  ًمٞمٝمم ؾموايم.

 ٟمحن  ن ؿم٤مء ام ؾمٜمٜمٓمٚمق سم٢مذن ام  مم اًمٕمباب. اًم١ّما :

يي ذَ شمٜمٓمٚم٘مييون ًمييٞمالًهلل ًمٙمٜمييي  ُ  اًمِمييٞم : هلل ٕٟمٙمييم قمييكمبيمم سمِييورة آشمّميي٤م  سم٤مًمِمييٞم  يمِّ

  ٟمتم ظمبضمتم ىمْل  قمالن صداهل  ًمٞمه يملًمك 

 ٟمٕمم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 اًمؼمٟميي٤مُم٩مهلل طمتييى شمٙموٟمييوا قمييغم صييٚم٦م سم٤مًمِمييٞم  ُميين ػمِّ َٖميي يييلا اإلقمييالن ىمييد يُ  اًمِمييٞم :

تٓمورات اًمتي شم٘م  يٜم٤م  ذم اًمْٚمد اًمٕمبابهلل وقمغم َوء ٤مًمضمٝم٦مهلل وشمٙموٟمون قمغم قمٚمم سم

ذم يييلا اًمييلي ـمييب   ذًمييك يٛمٙميين  يييل اًمِمييورى قمٜمييديمم ذم اًمٜمٝمْميي٦م يتييداوًمون اًمييب ي

  ظمػمًا قمغم اسٞم  اًمٕمباىميهلل وم٢مذا ىم٤مًموا ًمٙمم: اٟمٓمٚم٘موا شمٜمٓمٚم٘مون  ن ؿم٤مء ام.

 ٟمّتودقمٙمم ام . ُمداظمٚم٦م:

ٟمّييييتودقمٙمم ام عٞمٕميييي٤ًم ديييييٜمٙمم و ُميييي٤مٟمتٙمم وظمييييواشمٞمم  قمامًمٙمييييمهلل و يييييالً  اًمِمييييٞم :
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 ُمبطم٤ًْم.

٦م ٓ  دري ُم٤مذا  ىمو هلل يٕمٜمي: يميون اًمٕميباب سم٘ميي وطميدع ي٘م٤مشميل وم٤مًمٜمتٞمجي٦م ييلع ـمْٞمٕمٞمي

ضمدًاهلل وسمخ٤مص٦م  ٟمه ي٘م٤مشمل قمنمين صمالصملم دوًم٦مهلل يٕمٜمي: دو  اًمٕم٤مش يمٚمٝم٤م َدعهلل ودو  

اًمٕم٤مش اًمٕمبش ٟمّميٗمه َيدع واًمٜمّميف أظميب اًمٚمٝميم طمواًمٞمٜمي٤م وٓ قمٚمٞمٜمي٤م. وًميلًمك يٕمٜميي 

يمثب ظمػمع صؼم يلع إي٤مهل يمٚمٝم٤م يلا اًمّميؼمهلل ًمٙمين ال٘مٞم٘مي٦م ٟمحين ٟمبضميو  ن يٙميون ذم 

لا آٟمّييح٤مب يييو يمييام ىمٚميي٧َم: ًمٜمْٚمييويمم ذًمييك قمييؼمة عميين يٕمتييؼمهلل و ن يٙمييون قم٤مىمْيي٦م ييي

وًمٕميييل اسيييٞم  اًمٕمباىميييي وقميييغم ر ؾميييه الييي ب اًمْٕمثيييي وقميييغم ر ؾميييه صيييداهل طمّيييلم 

يتوسمييون  مم ام قميي  وضمييل شموسميي٦م ٟمّمييوطم٤ًم قميين يمٗمييبيم  و قمييغم إىمييل َييال م اًم٘مييديم 

طمتييى  ذا ُميي٤م صييح٧م شمييوسمتٝمم اؾمييتح٘موا ٟمٍميي ر ييم قمييغم قمييدويم ُمٝمييام يميي٤من قمييدديم 

 وقمدهتم.

ُمي يمييام شمٕمٚمٛمييون عٞمٕميي٤ًم  ييدصمٜم٤م سميي٠من اسييٞم  اعمّييٚمم اًمييلي ٕن اًمتيي٤مري  اإلؾمييال

رئٞمّه وُمن حت٧م رئ٤مؾمته  ٙمٛمون ُم  ام وُمي  ذًميك  ذا ُمي٤م ظمي٤مًمٗموا  ُميبًا ُمين  واُميب 

ام يٙميييون ذًميييك ؾمييي٤ًْْم ًمٞمٜمٝم ُميييوا  ُمييي٤مهل  قميييداء امهلل وميييال همباسمييي٦م وال٤مًمييي٦م ييييلع  ن يٜمٝمييي هل 

ٞمٕم٤ًم م قم  وضميل ذم ضمٞم  ش يٕمبك قمٜمه يلا  ىمل ُم٤م ي٘م٤م : ش يٕمبك قمٜمه سم٠مٟمه يم٤من ُمٓم

ؾمٚمٛمه وذم طمبسمههلل ومٚمٞمه همبي٤ًْم  ن يبضمٕموا اًم٘مٝم٘ميبى وٓ  ىميو  أن  ن يٜمٝم ُميوا  ُمي٤مهل 

 قمييداء ام قميي  وضمييلهلل ُميي  ىمٚميي٦م إو  اسييٞم  اعمّييٚمم وسمٕمييدع ذم اًمٔميي٤ميب قميين  طمٙميي٤مهل 

اًمنميييٕم٦مهلل ويمثييبة اًمٕمييدو اعم٘م٤مشمييل  ييم اًمييلين ٓ شم٠مظمييليم ذم ام قميي  وضمييل ر وميي٦م وٓ 

 ٟمام يم  قمداء اإلؾمالهل واعمّٚمٛملم عٞمٕمي٤ًمهلل وم٢مٟمي٤م م و ٟمي٤م  ًمٞميه رمح٦م ذم اعمّٚمٛملمهلل و

راضمٕميييييونهلل وٟمّييييي٠م  ام قمييييي  وضميييييل  ن يّميييييدب ذم ييييييلع اًمٜمتٞمجييييي٦م اعم١مؾميييييٗم٦م ٓ  ىميييييو  
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اعم١مؾمٗم٦م سمخبوج اًمٕمباب ُمن اًمٙموي٧م ٕن ييلا ُمين  ييداومٜم٤م إومم اًمتيي يمٜمي٤م ٟمْتٖمٞمٝمي٤م 

ام ُميين طمٞميي٨م ُميين اسييٞم  اًمٕمباىميييهلل  ن يؽماضميي  قميين فمٚمٛمييه ٓ ُميين طمٞميي٨م اًمٜمتٞمجيي٦مهلل و ٟميي

همٚم٦ْم اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٝمم ورسمام دظمٚموا قمغم اًمٕمباىمٞملم دي٤مريم وؾميٗمٙموا دُمي٤مءيمهلل و يمٛميل 

ذم سمالديم ذُم٤مريم  يْم٤ًمهلل ومٜم٠ّم  ام قم  وضمل  ن يٙمٗمٞمٝمم ذ يلع اًمدو  اًمٙمي٤مومبةهلل 

ييييييي﴿و ن يّميييييييدب وميييييييٞمٝمم ىموًميييييييه شمْييييييي٤مر  وشمٕمييييييي٤ممم:  َّ ى  َْن شَمْٙمَبُييييييييوا ؿَميييييييٞمْئ٤ًم َوُييييييييَو ظَميييييييػْمٌ َوقَم

 .[216]البقر :﴾ًَمُٙممْ 

 (  00:  14:  09/ 469) اهلدى والنور/
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 يف مشاه العراق اجلّاد

ضميي ا  ام ظمييػم اسيي اءهلل قمٜمييدٟم٤م ذم اًمِمييام  فمٝمييب ُميي٤م ي قمٛمييون سمييه ضمٝميي٤مدهلل  اًمّيي٤مئل:

اسٝم٤مد ذم اًمِمام  هلل و اسٝمي٤مد ذم اًمِميام  يميام قمٚمٛمٜمي٤م ُمين اًميْٕم   ٟميه هميػم واَي  هلل 

 همػم واَ  سمٛمٕمٜمى  ٟمه .

 ىموُمي هلل ىموُمي . اًمِمٞم :

ن اسْٝميي٤مت خمتٚمٓميي٦م ومييٞمام سمٞمٜمٝميي٤م ومييال شمٕمييبُك اًمباييي٦م اًمواَييح٦م هلل  و ىمييوُمي اًمّيي٤مئل:

يٕمٜمييي اًمباييي٦م همييػم واَييح٦م هلل يييلا  يي٤م رسمييام  يي٤م ضمييواب شمْيي   يي٤م يييل يٜميي٤م  طميي٤مٓت ُميين 

اعم٤ّمقمدة اعم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمٜمي٤م ٟمحين اًمٕميبب اعمّيٚمٛمون  ذم ُمٜمي٤مـمق اًموؾميال واسٜميوب قميغم 

 ٟمٓم٤مب وم٘مال اعم٤ّمقمدة اعم٤مًمٞم٦م  م هلل يل  وز ذًمك  و ٓ  

ييييلا يٕميييود سمييي٤مر  ام ومٞميييك  مم ٟمٔمبشميييك  مم اسٝمييي٤مد ييييلاهلل سميييلم  ن يٙميييون  :اًمِميييٞم 

ُمنمييوقم٤ًم  و همييػم ُمنمييوع يييلا ُميين ضمٝميي٦م هلل وُميين ضمٝميي٦م  ظمييبى سمييلم  ن شمٙمييون اعمّيي٤مقمدة 

ًمٚمجٝميي٤مد وسمييلم  ن شمٙمييون ًمألومييباد اًمييلين يّميي٤مسمون ُميين ضمييباء يييلا اسٝميي٤مد هلل ُميين ضمييوع 

 ًمك اسواب . ن  اٟمه فمٝمب ًمك اًمٗمبب  و فمٝمب فموقمبي هلل وٟمحو ذًمك ُمن إُمور هلل 

 ـمٞم٥م ؿمٞم  .. اًم٤ّمئل:

 ذا يمٜميي٧م شمييبى  ن اسٝميي٤مد همييػم ُمنمييوع ومييال  ييوز  ن شمّيي٤مقمد يييلا اسٝميي٤مد  اًمِمييٞم :
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اًمالُمنموع  ٓ  ذا يم٤من اعم٘مّمود  لع اعم٤ّمقمدة ًمٞمه يو اسٝم٤مد و ٟمام ُم٤م يٜمت٩م ُمٜميه 

 سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألومباد ُمن وم٘مب وضموع وٟمحو ذًمك .

٤مقمدة ٓ شمييتم  ٓ قميين ـمبيييق  ومييباد  ذا قمٚمٛمٜميي٤م  ن ىمٜمييوات  يّميي٤م  يييلع اعمّيي اًمّيي٤مئل:

 يٜمتٛمون سامقم٤مت  اسٝم٤مد يٜم٤م  هلل ٕن يٜم٤م   ُمواٟم  عم٤ّمقمدة إومباد.

 ٟمٗمه اسواب. اًمِمٞم :

 ٟمٗمه اسواب. اًم٤ّمئل:

: سمٛمٕمٜمييي ييي١مٓء إومييباد  ذا يميي٤مٟموا ُميي١ممٜملم قمٜمييديمم و هنييم ييي١مدون إُم٤مٟميي٦م اًمِمييٞم 

هلل  ُميي٤م  ذا يميي٤مٟموا همييػم  مم  يٚمٝميي٤م  وُميي٤م يّييتٖمٚموهن٤م عمّميي٤ملٝمم ا ٤مصيي٦م ومييٜمٗمه اسييواب 

 ُم١ممٜملم ومال.

ومت٤مسم  ًملًمك  طمٙمم اًمبضمل اًميلي يٓمٚمي٥م ًمٚميدقموة واإلرؿمي٤مد يٜمي٤م  وم٘ميال هلل  اًم٤ّمئل:

 يٕمٜمي ُمن سم٤مب اًمدقموة واإلرؿم٤مد.

ُمثل اسواب اًمّي٤مسمق سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚميدقم٤مء  ذا يمي٤من ًميٞمه وراء ذًميك رء  يمثيب اًمِمٞم :

 ُمن اًمتٕم٤مون ُمٕمٝمم قمغم ُم٤م ٓ يباع اعمدقمو و ٓ ومال  وز.

 ٟمٕمم. ل:اًم٤ّمئ

 : واَ .اًمِمٞم 

 واَ  ضمدًا هلل ضم ا  ام ظمػم اس اء. اًم٤ّمئل:

 و ي٤م . اًمِمٞم :

 (00:  25: 10/   580) اهلدى والنور /  
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 حوه حلي االشتعاٌة باملعركني

ضمي ا  ام ظميػمهلل طمْٞمي٧م  قميبك  ذا يمي٤من ومٞميه قمٜميد   َي٤موم٦م قميغم ُموَيوع  اًم١ّما :

 ٚمٞم٩مهلل يٕمٜمي: سمٕمد ُم٤م اٟمتٝم٧م أن إُمور واؾميت٤ْمٟم٧م سمٕمي  إُميورهلل ُم٤م ؾمٛمي سم٠مزُم٦م ا

 ومٝمل ًمك شمٕمٚمٞمق ةظمب همػم إذـم٦م اًمٕمنمين اًمتي ؾمٛمٕمٜم٤مي٤م قمن اعموَوع 

 يٕمٜمي: شمٕمٚمٞمق قمغم ُم٤م ُم٣م  هل قمغم ُم٤م طمدث سمٕمد ُم٤م ُم٣م  اًمِمٞم :

 وام يٕمٜمي  ٟم٤م  ردت  ن يم٤من يٜم٤م  ضمديد. اًم٤ّمئل:

 شم٠ميمٞمد اًم٘مديم.  ٟم٧م قمٜمد  رء ضمديد  ٓهلل ُم٤م ومٞمه قمٜمدٟم٤م ضمديدهلل  ٓ اًمِمٞم :

... يٕمٜمي: ةظمب ُمبة   ذيمب  ٟمي٤م ؾمي٠مًمٜم٤م   ؾميئٚم٦م ييوهل  ن  سيي٧م  و ىمٚمي٧م ُمين اًم٤ّمئل:

َٛمن ُم٤م ىمٚم٧م سم٠من إُمبيٙم٤من ًمن يٜمّحْوا ُمن اعمٜمٓم٘م٦م وؾمٞمْ٘موا  مم إسمدهلل يل شمٖمػم 

 ر يك ذم يلا أن 

ٟمخٓميييرشهلل ييييلا ٟم٘موًميييه اؾميييتٜمت٤مضم٤ًم وًميييٞمه رعييي٤ًم سم٤مًمٖمٞمييي٥مهلل وم٘ميييد ٟمّميييٞم٥م وىميييد  اًمِميييٞم :

وييييي٤مت ٟمييييبى ُمتييييى يٓمٚميييي  إُمبيٙميييي٤منهلل وٓ هيٛمييييك شمٔميييين ُمثييييل طمٙميييي٤ميتي  ن إرض 

 ُمّٙموٟم٦م أنهلل ُم٤م هيٛمكهلل ٕن يمٚمٛم٦م الق  ٥م  ن شم٘م٤م .

 ـمْٕم٤مً  ُمداظمٚم٦م:

ُمييين اًمٖمبائييي٥م واًمٕمج٤مئييي٥م وييييلا ال٘مٞم٘مييي٦م ُمثييي٤م  صييي٤مًم  ًمٚمْحييي٨م اًمّييي٤مسمق  اًمِميييٞم :
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 يٕمٜميييييي:  ٟمييييي٧م سمييييي٤مر  ام ومٞميييييك ٟم٘مٚمتٜمييييي٤م ُمييييين ُموَيييييوع ومبقميييييي يميييييام ي٘موًميييييون ذم سمٕمييييي 

آصٓمالطم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٞمئ٦م ُمن يٞمئ٤مت اًمّمالة اًموَ  يلاهلل ٟم٘مٚمتٜمي٤م  مم ُمّي٠مًم٦م ي٤مُمي٦م 

ضمييدًاهلل ويييي ذم اًموىميي٧م ٟمٗمّييه يّمييٚم  ُمثيي٤مًٓ عميي٤م ىمٚمتييه ًمٙمييم ةٟمٗميي٤ًم  ٟمييه ٓ  ييوز آقمييتامد 

قميييغم ٟمّميييوص ش يٓمْ٘مٝمييي٤م اًمّيييٚمف اًمّمييي٤مًم  شمٓمْٞم٘مٜمييي٤م ٟمحييين ا ٚميييف اًميييلي  رضميييو  ن 

ٟمٜمي٤م اًميلين حتٛمّيوا  يلا اًمواىمي  يٙمون ظمٚمٗم٤ًم ص٤مل٤ًمهلل قمغم اًمبهمم ُمين  ن سمٕمي   ظموا

اعم١مؾميييف اًمييييلي  ٟميييي٤م  ىمٓميييي  سم٠مٟمييييه ومييييبض قمييييغم اًمّييييٕموديلم وقمييييغم قمٚمامئٝمييييم سمخ٤مصيييي٦م 

ومب٤ًَمهلل وش ي١مظمل  م ومٞمه ر ي  ـمالىم٤ًمهلل ُم  ذًمك وم٘مد شمٕمّم٥م يمثػم  و ىمٚمٞميل ُمي٤م  دري 

ُم٤مذا  ىمو  ٕٟمه اًملي يّمٚمٜم٤م  ىمل اًم٘مٚمٞميلهلل حتٛمّيوا و ًمٗميوا ُم٘مي٤مٓت وسمٕمْميٝمم رؾمي٤مئل 

سم٤مًمٙمٗم٤مرهلل وم٤مؾمتدًموا سمحيوادث  وًٓ ييلع اليوادث اًمتيي اؾميتدًموا ذم ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م 

 ٤م يي  سمٕمد ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُم٘مّموديم ُمن ييلع إدًمي٦م اًمٕم٤مُمي٦م قميغم ييلع اس ئٞمي٦ما 

ٕهن٤م شمٚمك إدًم٦م يي ذم واىمٕمٝم٤م ضم ئٞم٤متهلل ومٛمين اًمٜم٤مطمٞمي٦م ييلع شمٙميون طمجيتٝمم  وييى 

 ُمن طمجتٝمم ذم ُم٠ّمًم٦م ا ٗم هلل يلا ًمٞمه يمٞمف...

 ... ُمداظمٚم٦م:

يمٜمي٧م هم٤مئْي٤ًم قمٜمييهلل ييلا ييوهلل ىمٚمٜمي٤م ةٟمٗمي٤ًم:  هنيم يّيتدًمون ذم ُمّي٠مًم٦م ا ٗمي   :اًمِمٞم 

ذم اًم٘مٞم٤مهل اًمث٤مين ويي  دًم٦م قم٤مُم٦مهلل ذم ُم٠ّمًم٦م ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر يّتدًمون سم٠مدًم٦م 

ظم٤مص٦مهلل  ي: سموىم٤مئ  ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞمه ومٞمٝم٤م قمٛموهل وؿمٛمو هلل واَ   ومٝمي ُمين ييلع الٞمثٞمي٦م 

 ا  وًٓ. َٕمف ُمن  دًمتٝمم شمٚمك ذم اس ئٞم٦م ذم ا ٞمئ٦مهلل يل

صم٤مٟمٞم٤ًم:  لع اس ئٞم٤مت وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمه  ٤م قمالىم٦م سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر آؾمتٕم٤مٟم٦م  م 

ذم ُم٘م٤مشمٚمييي٦م اًمٙمٗمييي٤مر أظميييبين  ـمالىمييي٤ًمهلل يم٤مؾميييتدٓ م ُميييثالً سم٤مًميييدًمٞمل اًميييلي اؾمتّميييحْه 
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 مم اعمديٜم٦مهلل ُم٤م قمالىم٦م يلا سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر قمغم ىمت٤م  اًمٙمٗم٤مر   سمٙمباًمبؾمو  و سمو 

د ا وض ذم اًمتٗم٤مصٞملهلل  ٟمام ييي  دًمي٦م ضم ئٞمي٦م ًميٞمه ومٞمٝمي٤م وقمغم ذًمك وم٘مههلل وٓ  ري

 ش ٟميي٤م ًميين ٟمّييتٕملم سمٛمنميي »ٟمييذ قميي٤مهل يمٝمييلا اًمييٜمذ اًمييلي ظميي٤مًمٗموع ذم شمٚمييك اس ئٞميي٤مت: 

يلا ٟمذ قم٤مهل قم٤مرَوع سمج ئٞم٤متهلل ُم٤م قمٚمٞمك أن ٟمٖمي  اًمٜمٔميبا ٕٟميه ٓ  رييد اًمْحي٨م 

 و دمديييييد اًمْحيييي٨م ذم رء ُم٣ميييي  و اٟم٘م٣مييييهلل وٓ ٟميييي ا  ٟمجييييد أصميييي٤مر اعمِميييي١موُم٦م 

اًمواىميي  اعميي١مش اعم١مؾمييفهلل ومييٜمحن ٟمييواوم٘مٝمم ضمييدًٓ سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مرهلل  ًمييلًمك

 ًمٙمن يلع آؾمتٕم٤مٟم٦م ًمٞمه  ٤م طمدود قمغم اإلـمالبهلل  هل  ٤م طمدود وىمٞمود وذوط 

يم  ظملوي٤م قمغم اإلـمالبهلل ومام يو دًمٞمل اإلـمالب  ٓ رءهلل ؾموى شمٚمك إدًمي٦م 

ْبٟم٤م سمامذاهلل اؾمتٕم٤من اس ئٞم٦مهلل ُمثالً: اؾمتٕم٤من سم٠مدرع صٗموان سمن  ُمٞم٦مهلل ضم ئٞم٦مهلل اؾم تٕم٤من ذيمَّ

سمخ اقميييي٦م  ًميييي هلل ُميييي   ٟمييييه ُميييي٤م اؾمييييتٕم٤منهلل يييييم يميييي٤من  ييييم طمٚمييييف  و ُميييي٤م ؿميييي٤مسمه ذًمييييك ُميييين 

اعمٕم٤ميييدات وآشمٗم٤مىميي٤متهلل وميي٤مٔن اًمييلين ىميي٤مًموا ذم ُم٘ميي٤مٓهتم وطمييبروا ذم رؾميي٤مٓهتم 

ظم٤مًمٗموا اعمّٚمٛملم عٞمٕم٤ًمهلل ٕهنم  ـمٚم٘موا اًم٘مو  سمجواز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مرهلل و ٟم٤م  فمين 

و سمييو اليي٤مرث و سمييو ًمييٞمغم   سمييو قمْييد اموحميي٤معايت وًمٕمٚمييه  ىمٚميي٧م ذم سمٕميي   ذـمتييي

يييليمبوين  ين ىمٚميي٧م يييلا  هل ُميي٤م ؾمييجلهلل ىمٚميي٧م: ُميي٤م سم٘مييى قمٚمييٞمٝمم يّييتٕمٞمٜموا  ٓ سميي٤مًمٞمٝمودهلل 

قمٜمدع ذرة ُمن قم٘مل ي٘مو :  وز آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٞمٝمودهلل ًمٙمٜمٝمم  ُمّٚمم فمن  هن٤م ٓ يٛمٙمن 

نَمّي يل اؾميتٕم٤مٟموا سمي٤مًمٞمٝمود  ُمي٤م اؾميتٕم٤مٟموا سمي٤مًمٞمٝمود ... ُمي٤م اؾميتٕم٤مٟموا سمي٤م
ًمٞمٝمود واؾميتٕم٤مٟموا سمِ

ُمن اًمٞمٝمودهلل وام  ٟم٤م ىمٚم٧م  فمن  يْم٤ًم ييلا  ن ييلع ُمّميٞم٦ْم ٓ يٕميبك اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي 

 ٤م ُمثٞمالًهلل وًميٞمه.. ٟمحين ٟمٕميبك  ن اًمٕمي٤مش اإلؾميالُمي يٕميٞم  سمٛمّمي٤مئ٥م يمْيػمة ويمْيػمة 

ضمدًاهلل ًمٙمن يلع اعمّم٤مئ٥م ىمّٛملم: ىمّم ُمّم٤مئ٥م يٕمؽمك  ٤م اعمّٚمٛمون و ي٤موًمون 
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ُمٜمٝميي٤م سميي٤مًمتٕمْػم اًمّييوري يؼمدهموهنيي٤م اًمؼمدهميي٦م ويييو اًمييدي٤من يييلا ا ييالص ُمٜمٝميي٤مهلل وىمّييم 

إُمٚمييههلل  ٕمٚمييه ُٓميي هلل شمْمييٚمٞملهلل ويييلا ُمٕمييبوك ًمييدى يٕمٜمييي ٟمحيين ُمٕمنميي اعموطمييدين 

 ٟمه يّٛموا آؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم ام شموؾمالًهلل واًمتوؾمل سمٖمػم ام شم٘مبسم٤ًم  مم ام .. ًم هلل ومٛمٕمٜمي٤مع 

مم ام وُميي٤م ومٞمٝميي٤م خم٤مًمٗميي٦م ييلع اعمّميي٤مئ٥م ًميين شمتٖمييػم ُمي٤م داُميي٧م اًمٕم٘مٚمٞميي٦م  ن يييلع ىمبسمي٤مت  

ًمٚمنميٕم٦مهلل ويملًمك ُمثالً اًمْٞم  سمثٛمٜملمهلل صمٛمن اًمٜم٘مد  ىمل وصمٛمن اًمت٠مضمٞمل  يمثب طمال هلل ىم٤م  

سَميي٤م﴿شمٕميي٤ممم واٟمٔمييبوا يييلع ُميين عٚميي٦م إدًميي٦م:  هَل اًمبِّ َْْٞمييَ  َوطَمييبَّ ام  [235]البقررر :﴾َو طََمييلَّ امَُّ اًْم

ٚمٛملم  ـمالىميي٤ًمهلل ًميين  يمييؼمهلل يّييتدًمون سم٤مًمٜمّمييوص اًمٕم٤مُميي٦م اًمتييي ش  ييب قمٚمٞمٝميي٤م قمٛمييل اعمّيي

يّيييتٖمل طم٤مضمييي٦م اًمٗم٘ميييػم وُمييي٤م ي٘مبَيييه  ُمّيييٚممدميييد ذم اًم٘ميييبون إومم واًمث٤مٟمٞمييي٦م واًمث٤مًمثييي٦م 

ي٘مييو  ًمييه: اؿمييؽمي طم٤مضمتييك و ٟميي٤م  دوميي  ًمييك اًمييثٛمن ًمٙميين  ريييد ُمباسمحيي٦مهلل يّييٛموهن٤م سمٖمييػم 

 اؾمٛمٝم٤مهلل يلع ُمّٙموٟم٦م إرض يمامنهلل ُمّٙموٟم٦مهلل ًمٙمن اٟمٗمٙم٧م.. الٛمد م.

ٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر سمدون طمدود ُم٤م وَٕموا  ٤م اعم٘مّمود: وم٘م٤مًموا و ًمٗموا ذم ضمواز آؾمت

ىمٞمييودًاهلل قمٚميياًم ُميي   ن اعمييلي٥م الٜمييْكم اًمييلي يٜمتٛمييون  ًمٞمييه ىمٞمييد آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٘مٞمييد ُمٝمييم 

ضمدًا يد  قمغم وم٘مٝمٝميم و هنيم ُمي٤م يمي٤مٟموا ُمتي٠مصمبين سمي٤مٕضمواء اًمتيي ٟمتي٠مصمب  ي٤م اًمٞميوهل وٟمٖميػم 

شمٙميون  قم٘مٞمدشمٜم٤م ُم٤م سملم اًمْميحى واعمّي٤مءهلل ىمي٤مًموا:  يوز آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر سمنميط  ن

اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٛمّٚمٛملمهلل ام  يمؼمر يل اًمٖمٚم٦ْم ًمٚمٛمّٚمٛملم اًميلين اؾميتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗمي٤مر  هل اًمٖمٚمْي٦م 

ًمٚمٙمٗم٤مر  ويلا  فمن ىمٚمي٧م وذيميبوين ًمٙمثيبة ُمي٤م  ٟمّيىهلل ُمي٤م اًميلي يْميٛمن ًمٜمي٤م  ن يٙميون 

ذم اسييٞم  إُمبيٙمييي هيييود  وييي١مٓء اًمٞمٝمييود سمييه يِمييٛموا ر يي٦م  رض ظمٞمييؼم  ٜمييوا 

خيييبضمٝمم  اسييٞم  اعمّييٚمم اًمييلين اؾمييتٕم٤من  ًمٞمٝميي٤م و تٚموييي٤مهلل ُميين اًمييلي يّييتٓمٞم   ن 

سم٤مًمٙمٗم٤مر إىموى  ٓ يّتٓمٞم هلل  ذًا: اًم٘مْمٞم٦م راضمٕم٦م  مم ُمٕمج ة ُمين ام قمي  وضميل ييي 
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اًمتي يٛمٙمن  ن ختٚمذ اًميْالد اًمّيٕمودي٦م ُمين آؾميتٕمامر اًميلي ًميٞمه ًميه ُمثٞميل ذم يميل 

شميييي٤مري  آؾمييييتٕمامر اًمٖمييييبش ًمٚمييييْالد اإلؾمييييالُمٞم٦مهلل ٕن اعمّييييتٕمٛمبين اًمييييلين اؾمييييتٕمٛمبوا 

اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م دظمٚموي٤م  ٓ ىمٝمبًا ًمٚمٛمّٚمٛملمهلل قمٜميدٟم٤م ذم ؾميوري٤م ُمي٤م دظميل اسيٞم  اًمْالد 

اًمٗمبٟمزييييي هم٤مزيييييي٤ًم  ٓ ويمٚمٙميييييم ؾميييييٛمٕمتم سموىمٕمييييي٦م ُمٞمّيييييٚمونهلل وييييييلع اًميييييْالد ُمييييي٤م دظمٚمٝمييييي٤م 

اإلٟمجٚمٞمييي هلل واًمٞمٝميييود ُمييي٤م دظمٚميييوا ومٚمّيييٓملم  ٓ يميييلًمكهلل ومييي٤مٔن ٟمّيييٚمم سمالدٟمييي٤م اعمٗميييبوض 

ىم٤مؤٟم٤مهلل  مم أن ٟمّييٛم  اًمتييي يييي قم٘مييب دار اإلؾمييالهل ًم٘مٛميي٦م ؾميي٤مئٖم٦مهلل عميي٤مذا  ييي١مٓء  صييد

ذم اإلذاقم٦م  ن ي١مٓء اًمٙمٗم٤مر  صدىم٤مؤٟم٤مهلل يمٞمف ي١مٓء  صدىم٤مؤٟم٤م وييم اًميلين يٖميلون 

اًمٞمٝمييود ويٛمييدون اًمٞمٝمييودهلل ويٕمٓمٚمييون شمٜمٗمٞمييل اًم٘مييبارات اًمتييي وَييٕمٝم٤م سٚمييه إُمييم  و 

إُمن يٕمٓمٚموهن٤م ًمّم٤مًم  اًمٞمٝمودهلل وٟم٠ميت ٟمّٛمٞمٝمم يي١مٓء  صيدىم٤مؤٟم٤مهلل ويي٤م ًمٞمي٧م ؿميٕمبي 

ٚميييامت اًمتيييي يم٤مٟمييي٧م شميييلاع ىمْيييل ييييلع اًمٗمتٜمييي٦م طميييو  شميييوزم  يييين اعمحييي٤معات و يييين اًمٙم

ُْم ُِمٜمُْٙمْم وَم٢مِٟمَُّه ُِمٜمُْٝممْ ﴿اًمٙمٗم٤مر   ذا يم٤من ييلع آؾميتٕم٤مٟم٦م  يلع اًميدائبة  [51]الممئ: :﴾َوَُمْن َيتََو َّ

 اًموؾمٞمٕم٦م واًموؾمٞمٕم٦م ضمدًا ًمٞم٧ّم شموًمٞم٤ًم ًمٚمٙمٗم٤مرهلل ومٚمٞم٧م ؿمٕمبي ُم٤م يو شموزم اًمٙمٗم٤مر 

٦م ضم ئٞمييي٦م ضميييدًا وىمٕمييي٧م ُمييين اًمبؾميييو  ييييلا شمٕمٓمٞميييل ًمٜمّميييوص اًمنمييييٕم٦مهلل سميييامذا  سم٠مدًمييي

قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ًمٙميين اًمبؾمييو  ذم  ي ضم ئٞميي٦م قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل اؾمييتٕم٤من ومٞمٝميي٤م يميي٤من 

ييييو إقميييغمهلل ويمييي٤من اعمّيييتٕم٤من  يييم ييييم إدٟميييىهلل ومٙمٞميييف  يييت٩م و ظموٟمييي٤م اًمبسمٞمييي  ام 

هيييديٜم٤م و ييي٤مع يييلي٥م وي١مًمييف رؾميي٤مًم٦م وي٘مييو :  ييوز آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ذم حم٤مرسميي٦م 

٤ًم ُمّمٞم٦ْم  ظميبىهلل  ٟمي٤م  ظمِميى ُمي٤م  ظمِمي٤مع ... ُمي٤م اًمٗميبب سميلم طمي ب اعمٚمحدينهلل يلع  يْم

اًمْٕمييييي٨م اًمٕمباىميييييي وطمييييي ب اًمْٕمييييي٨م اًمّيييييوري   ًمٗمٜمييييي٤م رؾمييييي٤مًم٦م ذم حم٤مرسمييييي٦م اعمّيييييٚمٛملم 

اًمٕمييييباىمٞملم و ىمو يييي٤م ساطميييي٦م قمييييغم قمجييييبيم وسمجييييبيمهلل وًمٙميييين قمييييغم يمييييل طميييي٤م  يييييم 
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هلل يم٤مًمِميٕم٥م اًمّيوري اًميلي  ٟمي٤م ُمٜميههلل ال٤ميممُمّٚمٛمونهلل وًمٞمّوا سمٕمثٞملمهلل  ٟمام اًمْٕم٨م يو 

 ٟميي٤م سمٕمثييي  يييل إًمييوك سمييل اعماليييلم ُميين اًمّييوريلم يييم سمٕمثٞمييون  ٓ وامهلل ًمٙميين ومٝمييل 

الٙم٤مهل ي١مٓء سمٕمثٞمونهلل ومام اًمٗمبب سملم  ضم٤مزة آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من ويم 

 ًمييد  قمييداء اعمّييٚمٛملمهلل وذم ييي١مٓء اًمييلين اؾمييتٕم٤مٟموا  ييم طميي ب اًمْٕميي٨م اًمّييوريهلل ُميي٤م 

 باىمي اًمٗمبب سملم طم ب اًمْٕم٨م اًمّوري وطم ب اًمْٕم٨م اًمٕم

ال٘مٞم٘ميي٦م ًمييٞمه يٜميي٤م  اؾمييتٕم٤مٟم٦م ُميين اًمّييٕموديلم ًمٚمّييٕموديلمهلل وٓ سم٠مُمبيٙميي٤من وًمٙميين 

ذًمييك ُميي٤م ومييبض قمٚمييٞمٝمم ومبَيي٤ًمهلل و ن ومبَييٜم٤م سميي٠من اًمّييٕموديلم ىميي٤مًموا: دظمٚمييك ييي٤م سمييوش 

 همثٜميي٤م ُميين طميي ب اًمْٕميي٨م ومْييوش ومييبض  ٟمييه ٓزهل يٙمييون اسييٞم  اعمٍمييي واسيييٞم  

داء  ُمبيٙمٞميي٤ًمهلل يييلع اًمّييوري ُميين  ضمييل ئمٝمييب  ُميي٤مهل اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي  ن يييلا ًمييٞمه اقمتيي

اسٞموش اًمٕمبسمٞم٦م شم٘م٤مشمل ُم  اسٞم  إُمبيٙمي واًمؼميٓم٤مينهلل وم٢مذًا: يمٞمف ي١مًمف رؾمي٤مًم٦م 

ؾمتّيييٓمب ُمييي٤م ؿمييي٤مء ام  مم ؾميييٜملم ـمويٚمييي٦م ذم ضميييواز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مُٕمبيٙمييي٤من واًمؼميٓمييي٤من 

عمح٤مرسم٦م اسيٞم  اًمٕمباىميي اًميلي ٓ يٛمثيل الي ب اًمْٕمثيي اًمٙمي٤مومب يمي٤مسٞم  اًمّيوري 

اًمْٕميي٨م  يمثيييب ُمييين اسيييٞم  اًمٕمباىمييييهلل ٕن اسيييٞم   سمييل اسيييٞم  اًمّيييوري يٛمثيييل طمييي ب

اًمّييوري ُم١مًمييف ُميين اًمٕمٚمييويلم ُميين اإلؾمييامقمٞمٚمٞملمهلل   ُميي٤م اسييٞم  اًمٕمباىمييي ٓ ؿمييك  ن 

ومٞمه يمثػم ُمن اًمْٕمثٞملمهلل ًمٙمن يو يمِمٕم٥م ي٤م ؾمٜمي ي٤م ؿمٞمٕميهلل ومٛمتٜم٤مىمْمي٤مت اعم٘مّميود  ي٤م 

شمؼميييب يييلا اًمواىميي هلل ومٜمّيي٠م  ام  ن يٙمِمييف اًمٖمٛميي٦م قميين إُميي٦مهلل ومٚمييٞمه  يي٤م ُميين دون ام 

 ٤مؿمٗم٦م.يم

  ؾمٛمٕم٧م ضمديدًا 

 ... ُمداظمٚم٦م:
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ي٤م ؿمٞم  ضم ا  ام ظمػم ًمٞم  شمٔمن  ن سمٕم  اًمٕمٛمل اإلؾميالُمي ذم إردن سم٤مًميلات 

عمييي٤مذا شمٔمييين  ن اًميييْٕم  ىمييي٤مدة اًمٕمٛميييل اإلؾميييالُمي ذم إردن سم٤مًميييلات صييي٤مروا دقمٛميييوا 

 صداُم٤ًم  و ...

ٛمييييون  يييييواءيم وٓ ي٘مٗمييييون ُميييي  اًمنمييييعهلل يٕمٜمييييي: يٜمٍمييييون ٙمِّ ٕهنييييم ُ َ  اًمِمييييٞم :

٤م اًمٗمييبب سمييلم اًمٕمييباب يمحيي٤ميمم و ي طميي٤ميمم ُميين الٙميي٤مهل اًمييلين ىمييد ي يٜمييون ًمٚمٕمييبابهلل ُميي

 طمٙمٛمٝمم وقمٛمٚمٝمم  ٓ ومبب ذم ذًمك  سمدًا.

وًمييلًمك ٟمحيين يمٜميي٤م وٓ ٟميي ا  والٛمييد م قمييغم ذًمييكهلل ٟمحيين سمييلم طمجييبي اًمبطمييىهلل 

طمٞمٜمام ٟمٜمٙمب اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمّٕموديلم سم٤مًمٙمٗم٤مر ٟمّمْ  قمدوًا ًمٚمّٕموديلم وٟمحن ُمٕمٝميم قميغم 

تِميٞمٞمد سمّميداهل و ٟميه شمٖميػم وصيٚم  طم٤مًميه  ًمي  اًمٜمٙميب قميغم إىمل ذم اًمتوطمٞميدهلل وطمٞميٜمام ٟم

ٟم٘مييو : شمبيثييواهلل يييلا رضمييل ىم٣ميي ٟمحييو قمنمييين  و رسميي  ىمييبن ُميين اًم ُميي٤من ويييو يٗمييبض 

طمييي ب اًمْٕمييي٨م قميييغم اعمّيييٚمٛملم يٜمييي٤م  و طمٙم٤مُميييههلل ويمثيييػم ُمييين اعمّيييٚمٛملم اًمّمييي٤مللم 

ىمتٚمواهلل ومٜمحن ُم٤م  ؿمٗم٘مٜم٤م قمغم طم ب اًمْٕم٨مهلل  ٟمام  ؿمٗم٘مٜم٤م قميغم اًمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل ويي٤م 

ن شمييبون ةصميي٤مر آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗميي٤مر ُميي٤مذا  صيي٤مب اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىمييي ُميين اًمتٛميي ب  ٟمييتم أ

واًمتٗمييبب طمٞميي٨م  صييْ  إُمبيٙميي٤من ضمٜمييوب اًمٕمييباب وؿمييام  اًمٕمييبابهلل وام  قمٚمييم ُمتييى 

 خيبضموا ُمن يٜم٤م .

ومٜمّييييي٠م  ام قمييييي  وضميييييل  ن ييييييبطمم قمْييييي٤مدع اعمّيييييٚمٛملمهلل و ن يٚمٝمٛمٝميييييم اًمبضميييييوع  مم 

و ن يٕمٓمٚمييوا يمٚمٛميي٦م ؿميي٤مقم٧م ذم اًمييدينهلل قمييغم اًمٗمٝمييم اًمّمييحٞم هلل و ٓ يتٕمّمييْوا ليي٤ميمم 

 ر قمٛميب سمين ا ٓمي٤مباًمٕمٍم ال٤مع: وزم إُمب يٙملا يبيدهلل وزم إُمب ُمن ييو  ييو 

ييييو رضميييل ُمييين اًمٜمييي٤مسهلل وزم إُميييب ييييلا واضمييي٥م قمٚمٞميييه ُمييين ىميييديم  ٟميييه يِميييٙمل سٚميييه 
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ًمو يمي٤من  قمٛمب سمن ا ٓم٤مبهلل قمٛمب سمن ا ٓم٤مبؿمورىهلل ويو  طموج  مم يلا اعمجٚمه ُمن 

ٚمٛميه وسمخ٤مصي٦م سمٕميد  ن ؾميٛم  شمٚميك اًمِميٝم٤مدة  ين ٓ يبيد  ن يٕمتد سمب يه وسمِمخّميه وسمٕم

 ييه يي٤م اسمين ا ٓمي٤مبر ُمي٤م ؾميٚمٙم٧م ومجي٤ًم  ٓ »يٜمٓمق قمن ا وى  ن يو  ٓ وطمي يوطمى: 

يميي٤من يييو يّييت٘ملهلل اومٕمييل ٓ شمٗمٕمييلهلل اومٕمٚمييوا ايجٛمييوا  شؾمييٚمك اًمِمييٞمٓم٤من ومجيي٤ًم همييػم ومجييك

اُمّيييٙموا ..  ًمييي هلل ًمٙمييين ييييو يٕميييبك يميييام  ٟمييي   ام قميييغم ىمٚمييي٥م حمٛميييد قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: 

َُْمييبِ َوؿَميي٤مِورْ ﴿ َّٓ [159]آل عمرررا :﴾ ُيْم ذِم ٕا  يِميي٤مورهلل ومْمييالً قميين هلل ورؾمييو  ام  ومم سميي٠م

 ٓ يِمي٤مورهلل ٕٟميه ُمي٤م  قمٛميب ومم  ن يِم٤مور ُمن اًمبؾمو هلل واًمبؾمو   ومم ُمن  قمٛمبهلل قمٛمب

َو َُْمييييُبُيْم ؿُمييييوَرى ﴿ييييتٙمٚمم  ٓ سمييييوطمي اًمّيييامءهلل وًمٙميييين ضمٕمٚمٝميييي٤م ىم٤مقميييدة ذقمٞميييي٦م  سمديييي٦م: 

ّيٚمٛم٦م شمييدقمي سم٠مهني٤م حتٙمييم ذيٕمي٦م ام وحتٙمييم سمييام هلل ومٙميل دوًميي٦م ُم[33]الشررورى:﴾سمَْٞميٜمَُٝممْ 

 ٟم   ام ىمْل يمل رء  ٥م  ن يٙمون ًمدهي٤م سٚميه ؿميورىهلل ييلا اعمجٚميه  ي٥م 

 ن يٙمون ومٞمه ٟمخ٦ْم اًمٕمٚمامءهلل  وًٓ قمٚمامء ذم اًمنمعهلل صم٤مٟمٞم٤ًم: قمٚمامء ذم يمل اًمٕمٚميوهل اًمتيي 

 ن سمح٤مضميي٦م  مم يييلا اعمجتٛميي   ن يميي٤من ُمييثالً اىمتّميي٤مد  ن يميي٤من اضمييتامع  ن يميي٤من ؾمٞم٤مؾميي٦م 

يم٤من ضمٞم .. ًم هلل يلا اعمجٚمه  ذا ـمب  قمغم اًمْالد اإلؾمالُمٞم٦م ـمي٤مرئ يّتِمي٤مرهلل سمٕميد 

ذًمك ي٘م٤م : ر ى وزم إُمب يملاهلل  ُم٤م وزم إُمب ُم٤م اؾمتِم٤مر ىمٞمل ًمه: اومٕمل يميلا ومٗمٕميلهلل 

صمييييم يٗمييييبض قمييييغم  يييييل اًمٕمٚمييييم  ن يييييؼمروا و ن يّييييوهموا يييييلا اًمواىميييي  يييييلا ًمييييٞمه ُميييين 

د  ن   يتْٚمٝم٤م ومبص٦م و ن  يمّي٥م وضميود اإلؾمالهل ذم رء  سمدًاهلل وًملًمك وم٠مٟم٤م أن  ري

 خ ًمٜميي٤م ىمييديمهلل ًمٕمييل قمٜمييدع قمٚمييم ٟمّمييح  سمييه سمٕميي  ُمٗم٤ميٞمٛمٜميي٤م اًمّيي٤مسم٘م٦مهلل ومييٜمحن ٟم٘مييو :  ن 

إُمبيٙمييي٤من ضمييي٤مء اسيييٞم   مم اًمّيييٕمودي٦م دون اؾمتِمييي٤مرة  ييييل اًمٕمٚميييمهلل ُمييي٤م ر ييييكهلل ييييل 

 اؾمتِمػموا 
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 ٓهلل ُم٤م وىمٕم٧م آؾمتِم٤مرة  ٓ سمٕمد وضمود اسٞم  إُمبيٙمي شم٘مبي٤ًْم. ُمداظمٚم٦م:

 ٤مر  ام ومٞمكهلل يلا اًملي ٟمٔمٜمه ُم  إؾمف اًمِمديدهلل.سم اًمِمٞم :

ًمٙميين طمتييى ييي٤م ؿمييٞم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمجييواز ٓ يٜمٓمْييق قمييغم اًموَيي  اليي٤مزم ذم  ُمداظمٚميي٦م:

ت ُمّييتوى آؾمييتٕم٤مٟم٦مهلل وم٠مصييْح٧م ىمٞميي٤مدة  ُمبيٙمٞميي٦م شم٘مبيْيي٤ًم اعمٛمٚمٙميي٦مهلل ٕن اعمّيي٠مًم٦م شمٕمييدَّ 

سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمحييببهلل  صييْح٧م اًم٘مٞميي٤مدة  ُمبيٙمٞميي٦م طمتييى يٕمٜمييي ىمْييل ا جييوهل اضمتٛمٕمييوا ُميين 

ضميييل دراؾمييي٦م ا جيييوهل اًميييؼميهلل وم٤مًم٘مييي٤مدة اًميييلين اضمتٛمٕميييوا ش يٙمييين سمٞميييٜمٝمم ؾميييٕمودي وٓ  

 قمبش شم٘مبي٤ًْم.

 ٟمحن ىمٚمٜم٤م يلا فمٜم٤ًم ُمن ىمْلهلل ىمٚمٜم٤مع فمٜم٤ًم. اًمِمٞم :

شمٕمٛميييل ًموَييي   ٦مسم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمخيييبوج هميييػم ُمتوىمييي هلل أن اًم٘ميييوات إُمبيٙمٞمييي ُمداظمٚمييي٦م:

دة ذم ىمواقميييد ومٞمٝمييي٤م  ؾمييييٚمح٦م صم٘مٞمٚمييي٦مهلل قمٜمييييد ال٤مضمييي٦م شم٘ميييوهل اًم٘مييييوات إُمبيٙمٞمييي٦م اعموضمييييو

ضم يييبة يٜمدييي٦م ًموضمييود طمباؾميي٤مت ىمبيْيي٤ًم ُميين قمنميية ةٓك  و شمّييٕم٦م ةٓك ضمٜمييدي شم٘مييوهل 

سم٤ملباؾمييييي٦م قميييييغم ييييييلع اًم٘مواقميييييدهلل قمٜميييييد طميييييدوث  ي رء سميييييداظمل اعمٛمٚمٙمييييي٦م شم٘ميييييوهل 

 اًمٓم٤مئبات سم٢مؾم٘م٤مط اعمٔمٚمٞملم ذم يلع اًم٘مواقمد.

 ام  يمؼمهلل يلع اعمِمٙمٚم٦مهلل يلا يو آؾمتٕمامر. اًمِمٞم :

يييي٤مينُميييي٤م اؾمييييتٕمٛمبت اًمييييدي٤مر يمييييام ىميييي٤م  اس ائييييبي ي٘مييييو :  سمٙمييييب سمييييو  ُمداظمٚميييي٦م: ًْٕم هلل ا

 وم٤مٓؾمتٕمامر يٙمون قمّٙمبي٤ًم ويٙمون ذم اعمواـمن وذم اعمواىم  وذم اًمٙملا.

هلل( ظميؼم سمي٤مٕو  ي١مييد اسمين قمثٞمٛميلمؾمٛمٕمٜم٤م ظمؼم قمن )صدي٘مٜم٤م الٛمٞمم اًمِميٞم   اًمِمٞم :

آؾمتٕم٤مٟم٦مهلل سمٕميدين ؾميٛمٕمٜم٤م ظميؼمًا ةظميب يم٠مٟميه سمٕميد ُمي٤م ر ى يم٠مٟميه قميد  ُمين ر ييههلل ييل ييلا 
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 و صحٞم  يمام ٟمبضم

 ُم٤م  دري ي٤م ؿمٞم  ًمٙمن اإلؿم٤مقم٤مت يمثػمة  ي٤مهل إطمداثهلل يٕمٜمي:  ظمؼمٟم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمحن أن ظمٚمّمٜم٤م ُمن إطمداث زقمٛموا. اًمِمٞم :

ًمٙميين ُمٕمييبوك قميين اًمِمييٞم   ذا يميي٤من همييػم ىموًمييه يٕمٜمييي: يٕمييبك سمييلم اًمٜميي٤مس  ُمداظمٚميي٦م:

 عٞمٕم٤ًمهلل  ذا يم٤من شمباضم  قمن ومتواع ٓسمد يٕمٚمن ًمٚمجٛمٞم .

 وُم٦م يٕمٜمي: ُم٤م ومٞمه قمٜمديمم ُمٕمٚم اًمِمٞم :

ُميي٤م قمٜمييدٟم٤م رء ٟمٕمييم. ٕٟمييه طمتييى اإلؿميي٤مقم٤مت شم٘مييو : اًمِمييٞم  قمْييد اًمٕم ييي   ُمداظمٚميي٦م:

 رضم هلل واًمِمٞم  ُم٤م زا  ي١ميمد دائاًم  ٟمه ُم٤م رضم  قمن ومتواع.

 يٙملا. اًمِمٞم :

ُمي٤م ؾميٛمٕمٜم٤م قمٜميه رء ُمين  اسمين قمثٞمٛميلميلا اًمِميٞم  قمْيد اًمٕم يي  سمين سمي٤مزهلل  ُمي٤م  ُمداظمٚم٦م:

 يلا اًمٙمالهل.

  اسمن سم٤مزًمِمٞم  ـمٞم٥مهلل ومٞمه يٜم٤م  شمّمور َٖمال قمغم ا اًمِمٞم :

ام  قمٚمييمهلل سمييه  فميين اًمِمييٞم  ُميي٤م يييو ُميين اًمٜميي٤مس اًمييلي خيْميي  ًمٚمْمييٖمالهلل  ُمداظمٚميي٦م:

 ٙمن يٙمون شمْمٚمٞمل  و شم٘مو  يٕمٓمى يمالهل هميػم صيحٞم  ييلا حمتٛميلهلل ًمٙمين اًمْميٖمال 

 ُم٤م خيْم  ًمٚمْمٖموط.

 يلا اًملي ٟمٕمبومه قمن اًمِمٞم هلل ام اعمّتٕم٤من. اًمِمٞم :

 ... اًمِمٞم  قمْد اًمٕم ي  ... ُمداظمٚم٦م:
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  ي ٟمٕمم.  اًمِمٞم :

 ... اظمٚم٦م:ُمد

  ي ٟمٕممهلل يلا ًمٞمه سمٕمٞمد. اًمِمٞم :

ظم٤مصيي٦م إطمييداث يميي٤من ُمٕميي و  اًمِمييٞم  شم٘مبيْيي٤ًم ذم اعمٙم٤معميي٤مت ا ٤مشمٗمٞميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

صييٕم٥م ضمييدًا شمّمييل  ًمٞمييه سم٤م يي٤مشمفهلل  ٟميي٤م طم٤موًميي٧م شم٘مبيْيي٤ًم ُمييدة ٟمّمييف ؿمييٝمب ُميي٤م اؾمييتٓمٕم٧م 

  صل  مم اًمِمٞم هلل  ي٤مهل إطمداث يلع.

 ديمم يٜم٤م  شم٤ّمؤٓت ـمٞم٥م اًمِمٞم   ُم٤من ومٞمه طموًمه شم٤ّمؤٓت يٜم٤مهلل ومٞمه قمٜم اًمِمٞم :

 ُمن  ي ٟم٤مطمٞم٦م يٕمٜمي  ُمداظمٚم٦م:

  ٟمه ًمٕمٚمه ُمتّمل سمْٕم  اسٝم٤مت الٙموُمٞم٦م يٜم٤م. اًمِمٞم :

 وام ي٤م ؿمٞم  ُمٕمبوك اًمِمٞم  حمٛمد  ُم٤من سمٕم٘مٞمدشمه اًمّٚمٞمٛم٦م. ُمداظمٚم٦م:

ٓ ٟمحن ٓ ٟمتٙمٚمم قمٜمههلل ي١مٓء يمل اًملين يمتْوا و يدواهلل يلع ُم٤م  ي٤م قمالىمي٦م  اًمِمٞم :

 ٤مد.سم٤مًمٕم٘مٞمدةهلل يلع  ٤م قمالىم٦م سم٤مٓضمتٝم

ىمّميدي يٛمٙميين اًمِميٞم   ًمٗم٤مفمييه ؿميديدة ذم اًمييبدهلل شمٙمٚميم ُمٕمييه اًمِميٞم  رسمٞميي   ُمداظمٚمي٦م:

طمييييو  اًمييييبد ىميييي٤م : ؿمييييدي٧م ُميييي  ؿمييييٞمخٜم٤م اًمِمييييٞم  ٟميييي٤مسهلل وسمٚمٖمٜميييي٤م  ن اًمِمييييٞم  ىميييي٤م : يييييلع 

 ومبي٘مٞمتي سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمِميٞم  حمٛميد  ُمي٤منهلل وييو قم٤مشمْيه ذم سٚميه ؾميْق  ن عي  اًمٜمي٤مس 

٤م ٟم٘مّميييد ومٞمٝمييي٤م ىمييي٤م  اًمِميييٞم  ٟمييي٤مس ُمييين ُمِمييي٤مخيٜم٤م وسمٕمييي   ًمٗم٤مفميييه يمييي٤من وردت ٟمحييين ُمييي

اًمِمييٞم   ٟمييام اًمييبد قميي٤مهلهلل واؾمييتٖمٚم٧م سمٕميي  اًمّمييحف يٕمٜمييي شموضمٞمييه اًمٙمييالهل سمحٞميي٨م ُمييثالً 
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 يليمبون ذهل اًمِمٞم  ٟم٤مس ُمْمٛمٜم٦م سم٤معمدح ذم  سمو همدة ذم ٟمٗمه اًمّمٗمح٦م.

 ؾمْح٤مٟمك اًمٚمٝمم وسمحٛمد . اًمِمٞم :

 ( 00:  14:  09/ 469) اهلدى والنور/

 (   00:  27:  05/ 469) اهلدى والنور/
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 عَ  حوه كتاب يتلمي 

 االشتعاٌة باملعركني

 يييلع اعمٜم٤مؾمييي٦ْم  ىميييو : اـمٚمٕميييتم قميييغم يمتييي٤مب طميييو  آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل  اًمّييي٤مئل:

 يمت٤مب ضمديد يلا.

 اًمٙم٤مشم٥م طم٤ّمن... ُمداظمٚم٦م:

 ُمن يلا طم٤ّمن  اًمِمٞم :

طم٤ّمن ٟمٗمّه ؿمٞمخٜم٤م اًملي اشمّمل ُمٕمك ُمن  ضمل طميدي٨م اًميلي يمي٤من قمين  ُمداظمٚم٦م:

 ؿمٕمٞم٥م.

 يو يلا. اًمِمٞم :

  ي ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

يلا ُموَوع سمح٨م ضمٞمد  مم طمد يمْيػمهلل ُموَي  آؾميتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمي٤مر اًميلي  اًمِمٞم :

 وىم  ُمن اًمّٕمودي٦مهلل ال٘مٞم٘م٦م يم٤من ُمّتوقم٥م اؾمتٞمٕم٤مب ضمٞمد.

 ذم يلع اعم٠ّمًم٦م  هل ذم اًمٙمت٤مب يمٚمه  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓهلل ذم يلع اعم٠ّمًم٦م. اًمِمٞم :
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 يمالُمك أن قمن اعم٠ّمًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

يمالُميي٤ًم ضمٞمييدًاهلل ًمٙميين اعمثيي٤م  ٓهلل  ىمييو : يييلع اعمّيي٠مًم٦م سم٤مًمييلات شمٙمٚمييم ومٞمٝميي٤م  اًمِمييٞم :

اًملي  ريد  ن  ذيمبع أن يو ُم٤م ىمْل يلع اعم٠ّمًم٦م شمٕميبض عموَيوع اسٝمي٤مد وومْميٚمه 

و ن اًمٕمٚمييامء ي٘موًمييون اسٝميي٤مد ىمّييامن: ضمٝميي٤مد ومييبض قمييلم وضمٝميي٤مد ومييبض يمٗم٤مييي٦مهلل و ن 

اًمٕمٚميييامء ييييو يٜمييي٤م يْيييد  ظمٓمييي٠م اًمبضميييلهلل ومٞمٜمت٘ميييد اًمٕمٚميييامء اًميييلين ىمييي٤مًموا سمييي٠من اعمج٤مييييد ذم 

و ومييبض يمٗميي٤مئي  يي٥م قمٚمٞمييه  ن يّييت٠مذن ُميين  سمويييههلل ومٝمييو  ٟمٙمييب اسٝميي٤مد اًمثيي٤مين اًمييلي ييي

يييلاهلل و ظمييل سم٤مٓدًميي٦م اًمٕم٤مُميي٦م اًمتييي حتيي  قمييغم اسٝميي٤مد وشمْييلم ومْمييٞمٚم٦م اسٝميي٤مد ..  ًميي هلل 

وموىم  ذم ظمٓم٠م وم٤مطم  ضمدًا ٓ يٛمٙمن  ن ي٘م  اًمٕم٤مش  و اًمٗم٘مٞمه اًميلي قمٜميدع صم٘م٤مومي٦م قم٤مُمي٦م 

تحِيي ذم ذيٜمييه سم٠مدًميي٦م اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م ذم إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦مهلل ومٝمييو ُمييثالً ًمييو يميي٤من يّ

ٓ شمّمييوهل اُمييب ة صييوُم٤ًم سمٖمييػم  ذن زوضمٝميي٤م  ٓ صييوهل »ُمثيل ىمييو  اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل: 

و ٟمييييتم شمٕمٚمٛمييييون عٞمٕميييي٤ًم  ن يٜميييي٤م   ييييي٤مهل خمّمّميييي٦م سمٗمْميييي٤مئل قمٔمٞمٛميييي٦م ضمييييدًاهلل  شرُمْميييي٤من

يمّموهل ُمثالً قم٤مؿموراءهلل صوهل يوهل قمبومي٦م يٙمٗميب اًمّيٜم٦م اعم٤مَيٞم٦م وأشمٞمي٦مهلل ييلا ًميٞمه ُمين 

رُمْميي٤من طمتييى يييلع إييي٤مهل اًمٗمْمييٞمٚم٦م  ٓ رُمْميي٤منهلل ومٚمييٞمه ًمٚم وضميي٦م  ن شمّمييوهل ُميي٤م ؾمييوى 

سم٢مذن اًم وجهلل وُمثل يلا الدي٨م  دًم٦م   ظميبى اًمتيي شم٘مٞميد اًم وضمي٦م سم٢مـم٤مقمي٦م زوضمٝمي٤م  ٓ 

اعمّيييٚمم اًميييلي يتْٜميييى اإلؾميييالهل ٟمٔم٤مُمييي٤ًم  الييي٤ميممسمٛمٕمّميييٞم٦م امهلل وُمييين ذًميييك  يْمييي٤ًم  ـم٤مقمييي٦م 

ودؾمييتورًا وىم٤مٟموٟميي٤ًمهلل ومٝمييلا  يي٥م  ـم٤مقمتييه ومييٞمام ٓ  يي٥م  صييالً وذقميي٤ًمهلل و ٟمييه ٓ  ييوز 

ًمٗمتههلل و ذا  ُمب سمٌمء همػم واضم٥م ص٤مر يلا إُمب اًملي يمي٤من هميػم واضمي٥م واضمْي٤ًمهلل خم٤م

وٓ  ييوز خم٤مًمٗمتييه  ـمالىميي٤ًم  ٓ ذم اًمٗمييبض اًمٕمٞمٜميييهلل يييلع اًمٜمّمييوص شمٕمٓمييي ًمٚمٛمتٗم٘مييه 

ومٞمٝمييي٤م صم٘م٤مومييي٦م ظم٤مصييي٦م طمٞميييٜمام يييي٠ميت  مم ُمثيييل ُموَيييوع اسٝمييي٤مد اًمٙمٗمييي٤مئي ومٞمجيييد اًمٕمٚميييامء 



 حله االستعانة باملصركني ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

783 

٤مذا شمٕمٓمٞميييل ييييلع اًمٗمبيْمييي٦م ٟميييه ٓسميييد ُمييين آؾميييتئلان طمٞمٜمئيييٍل يّيييتٜمٙمب ييييو: عمييي ي٘موًميييون 

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتي  ٤م يٕمد رسمٜم٤م قم  وضمل اإلؾمالهل و يٚمه سمٛمثيل ييلا اًم٘مٞميدهلل و ي٤مو   يلع 

وىميي٤م : ييي٤م  ¢اعمٜم٤مؾميي٦ْم  ن يٍمييك دًٓميي٦م الييدي٨م اعمٕمييبوك اًمييلي ضميي٤مء  مم اًمٜمْييي 

رؾمو  امر ضمئ٧م  ًمٞمك ٕضم٤ميد ُمٕمك وىمد شمبيم٧م  سموي يْٙمٞم٤من. وم٘م٤م  قمٚمٞمه اًمّالهل: 

إُميب سم٤مٓؾميتئلانهلل يٙميلا ي٘مو : يٜمي٤م ُمي٤م ومٞميه  شام يمام  سمٙمٞمتٝمامارضم   ًمٞمٝمام و َحٙمٝم»

ي٘مو هلل ٕٟمه  ظمل ًمٗمٔمٞم٦مهلل يلع  ُمثٚم٦م  و ىمٚمٞمل ُمن إُمثٚم٦م اًمتي  ذا ضمٝمٚمٝمي٤م اإلٟمّي٤من ي٘مي  ذم ُمثيل 

ذا  اًمٗمٝمييم اًمواؾميي  ضمييدًا اًمييلي ٓ يّييتٓمٞم   ـمييوع اًمٜميي٤مس م وًمبؾمييوًمه  ن يٜمٓمٚمييق سمحٞميي٨م  ٟمييه 

 .ًمٙمام ي٘مدهل ًمٚمٜم٤مس  ي قمٚمم وًمو يم٤من ذم ُمٜمتٝمى ا

ي٘ميييوهل سمييي٠مداء ُمييي٤م  ييي٥م قمٚمٞميييه ُمييين اًمٕمٚميييم ًمٙمييي٤من  ُمّيييٚمم ٟمييي٤م  ىميييو : ًميييو  ن يميييل  ٟمّييي٤من 

اعمّييٚمٛمون ذم همييػم يييلع ال٤مًميي٦م اًمتييي يٕمٞمِمييوهن٤مهلل وًمٙمٜمٜميي٤م  ذا وؾمييٕمٜم٤م يييلع اًمييدائبة  ٟمييه 

 ن ي٘مدهل  مم اعمّٚمٛملم  ي ُمٕمٚموُمي٦م  ىميو  أنهلل ٕٟميه اًمٕمٚميم ىميد  ُمّٚمم ٥م قمغم يمل 

يٕمٚمٛميييه يٜمٗمييي  اًمٜمييي٤مس ومٞميييه وًميييو ذم اًمٓمٕمييي٤مهل يٙميييون ًميييه دًٓمييي٦م واؾميييٕم٦م ضميييدًاهلل  ي ُمٕمٚميييوهل 

واًمنماب وٟمحو ذًمكهلل ومٛمٕمٜمى ييلا  ٟمٜمي٤م  وىمٕمٜمي٤م  ٟمٗمّيٜم٤م ذم ُمٕمّميٞم٦م ام قمي  وضميل دون 

 ن ٟمٙمون ُمٚم ُملم سمٛمثل يلا اًمتحبي٩م قمغم  ٟمٗمّٜم٤مهلل يلا ذم اًمواىم  ُمن ؿمي١مهل آشمٙمي٤م  

قمغم اًمدراؾم٦م اًمتي ٓ شمت٘مٞمد سمٛمٜمٝم٩م قمٚمٛمي شمٔم٤مومبت قمٚمٞمه ضمٝمود اًمٕمٚمامء ُمٜمل  ن سمٕم٨م 

  مم  ن يبث ام إرض وُمن قمٚمٞمٝم٤م. ¢ حمٛمدًا ام

 يلا ضمواب ُم٤م ؾم٠مًم٧م  ٤م  ِين.

 ( 00:  00:  45/ 471) اهلدى والنور/

 ( 00:  08:  11/ 471) اهلدى والنور/
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 حوه حديح ثابت بَ احلارخ

  ذم سمٕمييي  إذـمييي٦م اًمتيييي ُمّييي٠مًم٦م آؾميييتٕم٤مٟم٦م ... إخ يمييي٤من ييييو اؾميييتٛم اًمّييي١ما :

 ؾمتٕم٤مٟم٦م ...قمن ُم٠ّمًم٦م آ شمٙمٚمٛم٧م ومٞمٝم٤م

 ٟمي٧م ذيمبشمٜمييهلل شمٕميبك ُمي٤م اًميلي ظمٓميب ذم سمي٤مزمهلل  ن ييلا اًميلي  ٟمي٧م  ًمٗمتيههلل  اًمِمٞم :

  ش(7)ُمن يمثب ُم٤م إومٙم٤مر اًمتي ُموضمودة يي  ومٙم٤مري»ًمٙمن شمّؽمت سم٤مؾممهلل 

 ومِمٞمخٜم٤م  ظمل ُمن إذـم٦م... اًم٤ّمئل:

ؿمٞمخٜم٤م يل خيتٚمف إُمب ... ًمو  ذا يم٤من يلا إُمب شمٓموع  و همػم شمٓموعهلل  ُمداظمٚم٦م:

ا  ٟم٤م قمٚمٛم٧م  ن قمٜمد وميالن ُمين اًمٜمي٤مس قمٚميم ذم ىمْميٞم٦م ُمٕمٞمٜمي٦م طمٞم٤مشمٞمي٦م ... و ٟمي٤م سمٛمٕمٜمى:  ذ

 ... ًمه.

 و ٟم٧م ُم٤مذا  اًمِمٞم :

سمٞمٕميي٧م ًمييههلل ُميي٤م  ريييد  قمٓمٞمييه ... وميي٢مذا  طمييد ضميي٤مء ؾميي٠مًمٜميهلل أن يييل يمييتامين  ُمداظمٚميي٦م:

 ذم طم٤مًم٦م ؾم١ماًمه يو  ين  ضم٤موسمه  هل  ُمتٜم   قمكمًمألُمب يلا يل  ٥م 

 قمغم ذًمك اعملي٥م  ٥م. اًمِمٞم :

                                                           

 ْي.اًمِمٞم  يوضمه يمالُمه ًمٚمِمٞم  قمكم طمّن الٚم (7)
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 ذًمك ٟمٕممهلل قمغم ُم٤م ٟم٘مو . ُمداظمٚم٦م:

ٓ ُم٤م  ٥مهلل ـمْٕم٤ًم اًم١ّما  يمام يو واَ  ضمدًا: يل  ٥م  هل ٓهلل  ُم٤م يل  اًمِمٞم :

  ّنهلل وم٤ْمب اإلطم٤ّمن ُم٤م ؿم٤مء ام.

 طمٚموةهلل و ٟم٤م  طم٥م الٚمو.

إذـم٦م وؾميٛمٕمٝم٤م ويمٜمي٧م  ٟمي٤م... اًمِميٞم ... ؿميٞمخٜم٤م ... ًمٕميكمهلل  ىميو  ًميه:  ُمداظمٚم٦م:

ع يميالهل اًمِميٞم  ييل يٕمي و رء ذم شمّمور  ٟم٧م أن ُم٤م ومٝمٛميوا ُمين ييلا اًمٙميالهل وؾميام

 يلا  ىم٤م : ...

قمييكم طمّيين: ىمْييل ُميي٤م  ىمييب  اًمٙمتيي٤مبهلل ًمٙميين ؾمييْح٤من ام ذيمييب ؿمييٞمخٜم٤م  و  ُميي٤م شمٙمٚمٛمٜميي٤م 

ذم اإلصي٤مسم٦م  اسمين طمجيبقمن طمدي٨م صم٤مسم٧م سمن ال٤مرثهلل عم٤م ىمٚم٧م ًميك ؿميٞمخٜم٤م: الي٤موم  

ويمييلا و ٟميي٧م شم٤مسمٕميي٧م اعموَييوع سمٕمييدي٤مهلل يييو يميي٤من ... يييو اًمييلي ومييت  اعمجيي٤م  قمٜمييدي 

ْح٨مهلل و ٓ  ٟم٤م ىمٚم٧م ًمه عم٤م اشمّمل سمك ىمٚم٧م ًمه:  ٟم٤م ُم٤م قمٜمدي رء ذم ًمٚمحدي٨م ذم اًم

الييدي٨مهلل ىميي٤م : ذم اإلصيي٤مسم٦م ... ُميي٤م ىميي٤م : صييح٤مشهلل ىميي٤م : رضم٤مًمييه يمٚمٝمييم صم٘ميي٤متهلل ومٚمييام 

رضمٕم٧م  مم اإلص٤مسم٦م ومٕمالً  ٟم٤م عم٤م اشمّمٚم٧م ىمٚم٧م ًمك ؿمٞمخٜم٤م ييلا يميلاهلل وم٠مٟمي٧م سمٞمٜمي٧م  ن 

وم٤مئييدة ذم يمت٤مسمييه  يييلا ًمييٞمه صييح٤مش وٓ شمثْيي٧م صييحْتههلل ومٝمييلع ذم اًمواىميي  ًمٕمٚمٝميي٤م  دب

 ويو ُم٤م  ؿم٤مر  مم اعمّمدر

 وومٞمه شمباضم  سي  قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمه ُمن ىمْل اًمِمٞم :

ةع ـمْٕميي٤ًم  ٟميي٤م  ىمييو هلل ًمٙميين يييو يْييدو ؿمييٞمخٜم٤م  ٟمييه يميي٤من ُمٕمٚمييه ُميين ىمْٚمييه سمٕمْييد  ُمداظمٚميي٦م:

ُمٜمٙميب طميدي٨مهلل  اسمين ؾميٕمدومٞميههلل وىمي٤م   اسمين ؾميٕمداًمبمحن سمن ذي هلل  ذا شمليمب ضمي٤مء سم٘ميو  
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 ن سمن ذي .ُم   ن يمثػم ُمٜمٝمم وصم٘مه قمْد اًمبمح

 الدي٨م يلا ... ُمداظمٚم٦م:

ييييلا سمييي٤مر  ام ومٞميييك طميييدي٨م يٛمٙمييين  ن ٟمٕمتيييؼمع طم٘مٞم٘مييي٦م طميييديث٤ًم قم يييي ًا ُمييين  اًمِميييٞم :

طمٞمييي٨م اًمبوايييي٦مهلل ٕٟميييه ش ييييبد ذم رء ُمييين يمتييي٥م اًمّيييٜم٦م اًمّيييت٦م وهمػميييي٤م ُمييين اًمٙمتييي٥م 

واعم٤ّمٟمٞمد واعمٕم٤مضمم اعمٕمبووم٦م ؾموى  ٟمه ضم٤مء ذم يمتي٤مب اؾميٛمه: ُمِميٙمل أصمي٤مر ٕش 

ال٘مٞم٘مييييي٦م ُمييييين ييييييوهل يمٜمييييي٧م ُميييييدرس ُمييييي٤مدة اليييييدي٨م ذم اس٤مُمٕمييييي٦م هلل واًمٓمحييييي٤مويضمٕمٗميييييب 

اإلؾمالُمٞم٦م ُمن ىمباسم٦م ٟمحو صمالصملم ؾمٜم٦مهلل ىمٚم٧م ًمٚمٓمٚم٦ْم يٜم٤م : )  ن يلا اًمبضمل ُمن ٟموادر 

قمٚميييامء الٜمٗمٞمييي٦مهلل ٕٟميييه  ٛمييي  ُمييين اًمّيييٜم٦م ُمييي٤م ٓ يوضميييد قمٜميييد  ييييل اليييدي٨مهلل( اًمٖمباسمييي٦م 

 ن ٟمّميٗمٝمم اٟمٔمبوا يمٞمف اًمبضم٤م  شمتامي  سم٤مًمٕمٚممهلل إطمٜم٤مك سمٕم٤مُم٦م ُم  إؾمف ٟمّتٓمٞم  

سميي٠مهنم وم٘مييباء ذم قمٚمييم الييدي٨مهلل ؾمييواء ىمٚمٜميي٤م وم٘مييباء ذم قمٚمييم الييدي٨م يميياًم و طم٤مـميي٦م  و 

يمٞمٗمييي٤ًم ُمييين طمٞمييي٨م ُمٕميييبومتٝمم سم٤مًمّميييحٞم  واًمْميييٕمٞمفهلل ييييم وم٘ميييباء ذم يميييل ُمييين اعمجييي٤مًملم 

اًمٙمم واًمٙمٞمفهلل وٟم٤مدر ضمدًا وميٞمٝمم ُمين خييبج قمين ييلع اًم٘م٤مقميدةهلل وُمين يي١مٓء اًمٜميوادر 

د ذم يمت٤مسمٞميييه إو : ُمِميييٙمل أصمييي٤مر هلل  ٟمييي٤م  قميييبك ومْميييٚمه ٕين  ضمييي سميييو ضمٕمٗميييب اًمٓمحييي٤موي

وأظمب ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  طم٤مدي٨م ٓ  ضمدي٤م ذم شمٚمك اًمٙمت٥م اعمِميٝمورة قمٜميد  ييل 

الدي٨مهلل  و  ضمد  طم٤مدي٨م ُمٕمبووم٦م ذم شمٚميك اًمٙمتي٥م وًمٙمين  ضميد ومٞمٝمي٤م )اٟم٘مٓمي٤مع(  ش 

 الٜمٗمي اًمٓمح٤مويضمٕمٗمب 

ومييي٢من وضميييدت ذم سمٕمييي  إطم٤مديييي٨م اعموضميييودة ذم يمتييي٥م اًمّيييٜم٦م اعمٕمبوومييي٦م ًمٙمييين 

ُمٜمه  يْم٤ًم  ٟمٜمي  ضمد ومٞمه ـمبي٘م٤ًم ٓ   ضمدع ذم يمت٥م اًمّٜم٦مهلل ومٞمٗمٞمدٟم٤م  ُمي٤م  ن ٟم٘ميوي   ؾمتٗمٞمد

 ش ُم٤م يوضمد ذم يمت٥م اًمّٜم٦م اعمٕمبووم٦م ُمن طمدي٨م سمّٜمد َيٕمٞمف ومٜمّيتٗمٞمد ُمين يمتي٤مب 
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ُمن ؾمٜمد ضمديد ىموة ًملا  الدي٨م اًملي ي٠ميت سمّٜمد َٕمٞمفهلل  و ٟمجد  ضمٕمٗمب اًمٓمح٤موي

 ومٞمه سمٕم  اعمت٤مسمٕم٤مت يمام ي٘م٤م  ذم قمٚمم اعمّمٓمٚم .

ِمييي٤ميد: ومٝميييلا يمتييي٤مب ضمدييييد عمييين يبييييد  ن يِميييتٖمل سم٤مًمّيييٜم٦مهلل وضميييدت ومٞميييه طميييديث٤ًم اًم

ذم  طمدى اًمٖمي وات وًمٕمٚمٝمي٤م همي وة إطمي ابهلل  ¢ؾمْ٘م٧م اإلؿم٤مرة  ًمٞمه ةٟمٗم٤ًم  ن اًمٜمْي 

يمييام ي٘مييو  الييدي٨م واًمٕمٝمييدة قمييغم  ¢ هل  طمييد   طمييدهلل ذم هميي وة  طمييد ذييي٥م اًمٜمْييي 

ٟميتم  ييل يمتي٤مبهلل  مم اًمٞمٝمود وىم٤م   م: ٟمحن  يل يمت٤مب و  ¢اًمباويهلل ذي٥م اًمٜمْي 

ومٞمٜمْٖمي  ن يٕملم سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًمهلل وـمٚم٥م ُمٜمٝمم قمٚمٞمه اًمّالهل اإلقم٤مٟمي٦مهلل ومٝميلا اليدي٨م ىميد 

يّتٖمل ذم اعمِمٙمٚم٦م اًمتي وىمٕم٧م سملم اًمّٕمودي٦م اًمتي اؾمتٕم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمٗم٤مر ومٞمّتدًمون سمه 

قمييغم ضمييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م و يي٤موًمون  ن يييدوروا قمييغم الييدي٨م اًمّمييحٞم  اعمتٗمييق قمييغم 

هلل سمييل وذم يمتيي٥م  ش ضمٕمٗمييبٞمه وم٘مييال قمٜمييد ٟمٗمييه صييحته واعمييبوي ُميين ـمييبب قمديييدةهلل ًميي

ريض  قم٤مئِمي٦مهلل طمٞمي٨م  ن ومٞميه ُمين طميدي٨م ُمّيٚمماًمّٜم٦م اعمِمٝمورة وُمٜمٝم٤م صحٞم  اإلُم٤مهل 

ذم هم وة ُمين هم واشميه ضمي٤مءع رضميل ُمنمي  ومٓمٚمي٥م ُمٜميه  ن  ¢ام شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  ن اًمٜمْي 

 ٟميي٤م ًميين »ي٘م٤مشمييل ُمٕمييه اعمنميييملمهلل ىميي٤م  ًمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهل: يييل  ؾمييٚمٛم٧م  ىميي٤م : ٓهلل ىميي٤م : 

واليييدي٨م ًميييه شمتٛمييي٦م ٟمٙمتٗميييي أن  يييلا اعم٘ميييدارهلل  ٟمييي٤م ًمييين ٟمّيييتٕملم  شنمييي ٟمّيييتٕملم سمٛم

سمٛمنميي هلل يييلا ٟمييذ سييي  سمٕمييدهل آؾمييتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنميي  قمييغم ُم٘م٤مشمٚميي٦م اعمنميييملم اًمييلين 

 مم ىمتييي٤م مهلل ومٚميييام وىمٕمييي٧م ييييلع اًمواىمٕمييي٦م اعم١مؾميييٗم٦م ًمٗميييوا وداروا  ¢يتوضميييه اًمبؾميييو  

غم روايي٤مت ٓ قمغم يلا الدي٨م اًمّمحٞم  ومتي٠موًموع سمتآوييل يمثيػمةهلل و ٟميام اؾميتٜمدوا قمي

 ش شمد  ٓ ُمن ىمبي٥م وٓ ُمين سمٕمٞميد قميغم ييلا اًمٜميوع ُمين آؾميتٕم٤مٟم٦م يميام ييد  طميدي٨م 

هلل ٕن شمٚمييك آؾمييتٕم٤مٟم٤مت اًمتييي يٓمٚم٘مييون قمٚمٞمٝميي٤م ًمٗمٔميي٦م آؾمييتٕم٤مٟم٦م ًمٞمّيي٧م ضمٕمٗمييب اًمٓمحيي٤موي
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ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم ُم٘م٤مشمٚم٦م اعمنميملم ُم٤ْمذةهلل يمٛمثل ُمثالً طمدي٨م ُمٕمبوك ذم اًمّٜمن 

ان اسميين  ُمٞميي٦م  درقميي٤ًم ًمييههلل ومٝمييو ُميي٤م ىم٤مشمييل ُميي  اًمبؾمييو هلل  ٟمييه اؾمييتٕم٤مر قمٚمٞمييه اًمّييالهل ُميين صييٗمو

ًمٙميين قمٜمييدع ٟمييوع ُميين إؾمييٚمح٦م ذم ذًمييك اًم ُميي٤من وم٤مؾمييتٕم٤مر ُمٜمييه قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ومّييٛموي٤م  

اؾميييتٕم٤مٟم٦مهلل و رادوا  ييي٤م  ن يِيييسموا سمٛمثيييل ييييلع آؾميييتٕم٤مٟم٦م آؾميييتٕم٤مٟم٦م اعمٍميييح سمٜمٗمٞمٝمييي٤م 

 .ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »: ُمّٚمموسمٕمدهل ذقمٞمتٝم٤م ذم طمدي٨م 

ومٝمو داظمل ذم اًمّمٛمٞممهلل ٕٟمه ذي٥م  مم اًمٞمٝمود وـمٚم٥م ُمٜمٝمم  ٕمٗمب ش ضم ُم٤م طمدي٨م 

اإلقم٤مٟمييي٦م وقمٚميييل ذًميييك سم٠مٟمٜمييي٤م ٟمِميييؽم : ٟمحييين  ييييل يمتييي٤مب و ٟميييتم  ييييل يمتييي٤مبهلل وموضميييدت 

 سمو اعمٜم٤مؾم٦ْم اًم٘م٤مئٛم٦م أن عورة اًمْح٨م ذم  ؾمٜم٤مد يلا الدي٨م اًملي شمٗمبد سمبوايته 

 هلل ومخبج ُمٜمي  ن ًمٚمحدي٨م قمٚمتلم اصمٜمتلم: ضمٕمٗمب اًمٓمح٤موي

 ن اًمّمح٤مش يمام ي٘م٤م   ٟمه صح٤مش صم٤مسم٧م سمن الي٤مرثهلل ذيميبوع ذم  اًمٕمٚم٦م إومم:

يمتيي٥م اًمّمييح٤مسم٦م يم٤مليي٤موم  سميين طمجييب ذم اإلصيي٤مسم٦م واسميين قمْييد اًمييؼم ذم آؾمييتٞمٕم٤مب ذم 

 ؾمامء اًمّمح٤مسم٦م وهمػم ٤مهلل وم٠مٟمي٤م عمي٤م درؾمي٧م ُمي٤م ذيميبوع شمْيلم زم  ن طمنمي ييلا اًمبضميل 

قمٜميديم  ذم اًمّمح٤مسم٦م ٓ وضمه ًميه  ـمالىمي٤ًم طمّي٥م شمٕميبيٗمٝمم ًمٚمّميح٤مشهلل ٕن اًمّميح٤مش

وًمو ؾم٤مقم٦م ُمين هني٤مرهلل وـمْٕمي٤ًم ُمٕمٚميوهل ُمين اًم٘مواقميد  ¢اشمٗم٤مىم٤ًم يو يمل ُمن صح٥م اًمٜمْي 

طم٤مدصمي٦م ُمي٤م  و  ¢وُمٕمٚموهل ُمن  صو  قمٚمم اليدي٨م  ن سيبد روايي٦م رضميل قمين اًمٜمْيي 

طميييديث٤ًم ُمييي٤م ٓ يٛمٙمييين  ن يٕمتيييؼم ييييلا اًميييباوي صيييح٤مسمٞم٤ًمهلل و ٟمييي٤م  عب أن ُمثييي٤مًٓ سمبضميييل 

 ٟمي٤م  روي قميين رؾميو  امهلل ومٝمييل ُمٕمٜمييى  يتحيدث أن ُمٕمٙمييم وي٘ميو : ىميي٤م  رؾمييو  امهلل

يييلا  ين  ٟميي٤م صييح٤مش  وارضمٕمييوا  مم اًمييوراء أنهلل ارضمٕمييوا  مم اًم٘مييبن إو هلل اًمييلي 

 ٙميين  ن ُميين يميي٤من ومٞمييه  تٛمييل  ن يٙمييون  در  اًمبؾمييو  ورةع وؾمييٛم  ُمٜمييههلل ويٛمٙميين 
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ٓهلل يمي٠من يٙمييون ُمييثالً ذم اًمٓميي٤مئف واًمبؾمييو  ذم ُمٙمي٦م واعمديٜميي٦مهلل وُميي٤م  شمييٞم  ًمييه  ن ييي٠ميت 

هلل ةُمييين سميييه دون  ن ييييباعهلل ومٝميييلا ٓ يٙميييون صيييح٤مسمٞم٤ًما ٕٟميييه ُمييي٤م اًمّيييالهلقمٚمٞميييه   مم اًمبؾميييو 

ضمٚمييه  ًمٞميييه وٓ ؾميييٛم  ُمٜمييههلل ييييلا اًمٜميييوع ُميين اًمٜمييي٤مس اًميييلين يٛمٙميين  ن يٙموٟميييوا  دريميييوا 

اًمبؾمييييو  وش يّييييٛمٕموا ييييي١مٓء يٙموٟمييييون ُميييين اًمتيييي٤مسمٕملمهلل وميييي٢مذا ىميييي٤م  اًمتيييي٤مسمٕملمهلل أن  ٟميييي٤م 

ن إو هلل  ذا ىمييييي٤م  عسميييي٧م ُمييييثالً اًميييييلي ضميييي٤مء سمٕميييييد  رسمٕميييي٦م قمنميييي ىميييييبنهلل أن ذم اًم٘مييييب

اًمت٤مسمٕمي: ىم٤م  رؾمو  امهلل ويو يٛمٙمين  ن شمٙميون ًميه صيح٦ْمهلل ٕٟميه  در  زُمين اًمبؾميو  

قمٚمٞمه اًمّالهلهلل ًمٙمن ُم٤م ضم٤مًمّيههلل ومٝميل  ذا ىمي٤م  ييلا اًمٜميوع ُمين اًمتي٤مسمٕملم: ىمي٤م  رؾميو  ام 

شمثْيي٧م سمييه صييحْته  اسييواب: ٓهلل ٓسمييد ُميي٤م ي٘مييو : ؾمييٛمٕم٧م رؾمييو  امهلل ر ييي٧م رؾمييو  

 اًمٚم٘م٤مء طمتى يّمػم صح٤مسمٞم٤ًم. امهلل  مم ةظمب ُم٤م يٗمٞمد يلا

هلل اسميين طمجييبال٘مٞم٘ميي٦م  ٟمٜمييي قمجْيي٧م  ن  وؾميي  ُميين شمييبضمم  ييلا اًمبضمييل يييو اليي٤موم  

وم٘مييي٤م : ًميييه صمالصمييي٦م  طم٤مديييي٨مهلل وش ييييليمب ذم طميييدي٨م ُمييين ييييلع إطم٤مديييي٨م ؾميييٛمٕم٧مهلل  و 

ر يييي٧مهلل  و  ي رء ي١ميميييد سم٠مٟميييه صيييح٤مشهلل قميييغم  ٟمٜميييي  ٟمييي٤م ؿمخّميييٞم٤ًم سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمحييي٤موم  

ٚمٞمه طمديث٤ًم راسمٕمي٤ًمهلل ُمي  ذًميك ش يٍميح ذم  ىمو   ٟم٤م قمغم قمجبي وسمجبي اؾمتدريم٧م قم

يييلا الييدي٨م سم٠مٟمييه ًم٘مييي اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ومج ُميي٧م طمٞمٜمييلا   ٟمييه شميي٤مسمٕمي وًمييٞمه 

صييح٤مسمٞم٤ًمهلل و يمييدت يييلا اسيي هل سمٓمبي٘ميي٦م  ظمييبىهلل ويييي  ن اًمييباوي قمٜمييه يٜمْٖمييي ًمييو يميي٤من 

يييلا صييح٤مسمٞم٤ًم يٜمْٖمييي  ن يٙمييون شم٤مسمٕمٞميي٤ًمهلل يٕمٜمييي: اًمييباوي قمٜمييههلل وًمييٞمه شم٤مسمٕمٞميي٤ًمهلل ويييو روى 

ذًا: يييلا ي١ميمييد اسيي هل اًمّيي٤مسمق سم٠مٟمييه ًمييٞمه صييح٤مشهلل وم٠مٟميي٤م اًمٔميي٤ميب  ٟمٜمييي شمٙمٚمٛميي٧م قمٜمييههلل وميي٢م

  لع ال٘مٞم٘م٦م ذم ذيالهلل ويٛمٙمن وصل يلا اًمنميال  مم ص٤مطمْك واشمّمل سمك 

  ي ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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اعمٝمم  طمد اعمِمتٖمٚملم اعمحدصملم اشمّم٤مًٓ  لا اًمٕمٚمم  فمن اشمّمل ىمْل يمل  اًمِمٞم :

واشمّميييل ُمٕمييييهلل وىمييي٤م  زم: ييييلا  رء ُمييي   ظمٞمٜمييي٤م  ش الييي٤مرثهلل سمٕميييد ذًميييك دميييب  ييييو

ُمليمور سم٤مإلص٤مسم٦م وُم٤م  دري  ي  قمغم  ٟمه صح٤مشهلل وم٠مٟم٤م ذطم٧م ًمه ٟمحو يلا اًمٙمالهل 

اًمييلي  حتييدث سمييه  ًمييٞمٙمم أنهلل وميي٤مٔن  شمٕمجيي٥م  ن يييلا اًمٙمتيي٤مب اًمييلي  قمجْٜمييي سمحثييه 

 ذم يلع اًمٜم٘مٓم٦م ذم اًمبد قمغم اًملين يت٠موًمون طمدي٨م:  ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم .

 ُمٜمك و ًمٞمك. ُمداظمٚم٦م:

 يييههلل طم٘مٞم٘ميي٦م )فمٜمٜميي٧م  ن يييلا ُم١مًمييف اًمٙمتيي٤مب يييو  ظموٟميي٤م  سمييو اليي٤مرث ٕن  :اًمِمييٞم 

إومٙم٤مر يي  ومٙم٤مري م٤مُم٤ًم( ًمٙمن ضم ُم٧م سم٠مٟمه ًمٞمه يو عم٤م ر يتيه  ظمٓمي٠م ذًميك ا ٓمي٠م 

اًمٗم٤مطم   ن اسٝم٤مد اًمٙمٗم٤مئي ُم٤م ييو عوري يّتِميػم  سمي٤مع  و  ُميههلل ىمٚمي٧م: )ييلا ًميٞمه 

ٟمه ي٠ميت ي٘م  ذم يلا ا ٓمي٠مهلل وم٘مٞمٝم٤ًم وًمٞمه قم٤معم٤ًمهلل وٓ يٛمٙمن ُمثل  ظمٞمٜم٤م  ش ال٤مرث  

قمغم إىمل ؾمٞمتٕم٤مون ُمٕمٜم٤م يمام ٟمتٕم٤مون ُمٕمههلل ومال يٛمٙمن  ن يٙمون يو(هلل وأن قمبوم٧م 

يميام   محيدُمن يوهلل و ذا ييو ذا  اًمّي٤مئل اًميلي ضميبى اًمٜم٘مي٤مش سمٞمٜميي وسمٞمٜميههلل وأن  سميو 

ؾمٛمٕم٧م ي٘مو :  ٟمه  ظمل اًمنميال اًملي ومٞمه شمٗمّمٞمل اًم٘مو  قمغم يلع اًم٘مْمٞم٦مهلل ومّْح٤من 

 قمي ًمٞمه ًمه سمبيم٦م.ام اًمٕمٚمم اًمنم

 سمبيم٦م اًمٕمٚمم قم وع  مم ىم٤مئٚمه. ُمداظمٚم٦م:

ًميييٞمه ًميييه سمبيمييي٦م وًميييٞمه ًميييه ةصمييي٤مر ذم  ييييل اًمٕمٚميييم  ذا ش يتخٚم٘ميييوا سمييي٤مٕظمالب  اًمِميييٞم :

 ظميالب  ييل اًمٕمٚميمهلل وُمين ذًميك  ي: ًميٞمه ُمين  ظميالب  ييل اًمٕمٚميم  ن يّيتٗمٞمدوا ؿمييٞمئ٤ًم 

م: ُمين ُمن  يل اًمٕمٚميم صميم ٓ يٕم وٟميه  مم صي٤مطمْههلل وقميغم ييلا ي٘ميو  اًمٕمٚميامء ذم يمتيْٝم
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سمبيم٦م اًمٕمٚمم قمي و يميل ىميو   مم ىم٤مئٚميههلل ييلا  ذا يمي٤من ييلا اًم٘ميو  يٕمٜميي ًميه ُم يي٦مهلل ومٞميه ... 

 ُميييي٤م  ي ىمييييو  ًمييييٞمه عوري  ن اإلٟمّيييي٤من  ي ىمييييو  يٕميييي وع ًم٘م٤مئٚمييييههلل ًمٙميييين ذم اًمٕمٍميييي 

الييي٤مع وييييلا يتٙميييبر اًمّييي١ما  قمٜميييه  ٟمييي٤م  ٟمّمييي  يميييل ـم٤مًمييي٥م ًمٚمٕمٚميييم يّييي٠م  قمييين ؾمييي١ما  

ل ييو ًمٜمٗمّيه  ًمٞميههلل يٕمٜميي: اضمتٝمي٤مدًا ومٞمجٞم٥م سمام قمٜمدع ُمين قمٚميم شمٚم٘مي٤مع ُمين هميػمع وش يّمي

واؾمتٜم٤ْمـم٤ًم ُم٤م ي٘مو : اسيواب يميلاهلل وسميههلل ٕن اًمّي٤مُم  ؾميٞمٗمٝمم ُمين ييلا اسيواب  ن 

يلا ٟم٤مسم  ُمن قمٚمٛمه وُمن اضمتٝم٤مدع وُمن يمّْههلل وإُمب ًمٞمه يميلًمكهلل وقميغم ييلا  ىميو  

إلظمواٟمٜمييي٤م اًمٜم٤مؿميييئلم ذم ييييلا اعمجييي٤مًمه:  ذا ؾميييئٚم٧م قمييين رء وصيييٚم٧م  ًمٞميييه سمجٝميييد  

 رى يملا  قمت٘مد يملا ضمواش يملا..  ًم هلل  ُم٤م  ذا يمٜمي٧م اؾميتٗمدشمه ُمين وشمٕمْك ومت٘مو :  ٟم٤م 

همػم  وم٤مٕومم سمك ؾمٚم٤ًْم و  ٤مسمي٤ًم  ن شمٕمي وا اًم٘ميو   مم ىم٤مئٚميههلل   ٤مسمي٤ًم ٕن اًمٗمْميل ًميههلل 

ؾمييٚم٤ًْم ىمييد يٙمييون خمٓمئيي٤ًمهلل ومٚمييامذا حتٛمييل  ٟميي٧م ظمٓميي٠معهلل  اقميي  اًم٘مييو   مم ىم٤مئٚمييههلل وميي٢من يميي٤من 

ه رءهلل ويٙميلاهلل ئيُمين وزر ظمٓمصواسم٤ًم وم٤مٕضمب ًميه صميم ًميكهلل و ن يمي٤من ظمٓمي٠م وميال قمٚمٞميك 

 يلا يو الدي٨مهلل وٓ  ٟمك قمبومته  ن ؿم٤مء ام.

 ذم الدي٨م قمٚمت٤من ذيمبت اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

يٕمٜمي: يلا اًملي ىمٞمل  ٟمه صيح٤مش و ظميبج صم٤مسمي٧م سمين الي٤مرثهلل وشمْيلم  ٟميه  اًمِمٞم :

ًمٞمه سمّمح٤مش يو همػم ُموصمق  يْم٤ًم ُمن  يل اًمٕمٚممهلل ٕٟمه سبد يميون اًمبضميل صيح٤مسمٞم٤ًم 

٤ْمطميي٨م  ن يتٓمٚميي٥م شموصمٞم٘ميي٤ًمهلل ٕن اًمّمييح٤مسم٦م يمٚمٝمييم قمييدو  يمييام شمٕمٚمٛمييونهلل وميي٢مذا ش يٖمٜمييي اًم

شمث٧ْم صحْته وضم٥م طمٞمٜميلا   ن ٟمٕميبك  ٟميه صم٘مي٦م َي٤مسمال طمي٤موم هلل وييلا ًميٞمه ومٞميه رء 

ُميييين ذًمييييك  ـمالىميييي٤ًمهلل ومٝمييييو  ذًا شميييي٤مسمٕمي يييييلع اًمٕمٚميييي٦م إومم وم٤ملييييدي٨م ُمبؾمييييلهلل وصم٤مٟمٞميييي٤ًم: 

 سٝمو هلل ًمٞمه ُمٕمبووم٤ًم سم٤مًمٕمداًم٦مهلل يلع اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
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ىمييد ذيمييب ؿمييٞمخٜم٤م ذم شمٕمٚمٞم٘مييه  ييلا الييدي٨م ضمواسميي٤ًم ىموييي٤ًم  يْميي٤ًم ذم  صمْيي٤مت  :ُمداظمٚميي٦م

شم٤مسمٕمٞمته سمٕمد يلع إدًم٦مهلل ويي  ٟمه وضمد ًمه رواي٦م وىمد  ؿم٤مر  مم ذًمكهلل يبوي ومٞمٝم٤م قمن 

اًمت٤مسمٕملمهلل يو ٟمٗمّه يبوي قمن اًمت٤مسمٕملمهلل ومٝمو  ن يم٤من ي٘م  ُمن سمٕم  اًمّمح٤مسم٦م ُمن سم٤مب 

شمي٤مسمٕمي ًمٙمين ييلا ٟمي٤مدرهلل وسمخ٤مصي٦م رواي٦م إيم٤مسمب قمن إص٤مهمب  ن ييبوي صيح٤مش قمين 

  ن يلا ش شمث٧ْم صحْتههلل ومٛمن سم٤مب  ومم  ن يٙمون شم٤مسمٕمٞم٤ًم يبوي قمن ُمثٚمه وام  قمٚمم.

 ( 00:  10:  06/ 471) اهلدى والنور/



 حله االستعانة باملصركني ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

733 

 

 حوه حلي االشتعاٌة باملعركني

ؿمٞم .. سمٕم  اعمِم٤مي  اًملين اًمت٘مٞم٧م  م ذم يلا الي٩م  ين  ْوٟميك  اعمٚم٘مي:

 لا اًم١ّما  ُم  يمتامن ؿمخّمٝمم.ومٓمٚمْوا ُمٜمي  ن  ؾم٠مًمٙمم ي

 ُم   اًمِمٞم :

 ُم  يمتامن  ؾمامئٝمم. اعمٚم٘مي:

  ؾمامئٝممهلل ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 يمي شمْ٘مى اعمودة سمٞمٜمٜم٤ما ٕهنم خي٤مًمٗموٟمك ذم ومتٞم٤ميمم ذم ىمْمٞم٦م ا ٚمٞم٩م. اعمٚم٘مي:

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ىم٤مًموا: ًمٞمه سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمِمٞم  رءا ٕن اًم٘مْمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م وٓ شمٕمدوا يموهني٤م  اعمٚم٘مي:

م ىم٤مًموا: ُم٤م يو ىمو  اًمِميٞم  أنهلل وىميد قمٚميم  ن دظميو  اًميدو  الٚمٗمي٤مء ظمالومٞم٦مهلل ًمٙمٜمٝم

ذم ضم يييبة اًمٕمييبب ش يٙميين اطمييتالًٓ وىمييد يمييلب يييلا اًمٔميينهلل ومٝمييل يٙمييون يييلا ُمييدقم٤مة 

ًمٚمِمٞم  ًمٞمٕمود قمن ومتٞم٤معهلل ىم٤مًموا: ُم٤م دُمٜم٤م ٟمٕمٚمم قمن اًمِمٞم  رضموقمه ًمٚمحقهلل ويو يمثػمًا ُم٤م 

اعمّييي٠مًم٦م سميييي٤مر  ام  يٕمٚميييم شمالُمٞميييلع وـميييالب اًمٕمٚميييم قميييغم ييييلاا وميييام ىميييوًمٙمم ذم ييييلع

 ومٞمٙمم 

 ُم٤م يي ومتٞم٤مي  اًمِمٞم :
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  ومتٞم٧م سمٕمدهل اعمٚم٘مي:

 ٕٟمه ذم اًمِمٞم :

 ٟمٕمم شمٗمْمل اعمٚم٘مي:

 ذم ومتٞم٤م وذم ٟمتٞمج٦م اًمٗمتٞم٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم اعمٚم٘مي:

 ومام يي اًمٗمتٞم٤م اًمِمٞم :

 اًمٗمتٞم٤م سمٕمدهل ضمواز آؾمتٕم٤مٟم٦م  اعمٚم٘مي:

 آؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم. اًمِمٞم :

 ع اًم٘مْمٞم٦م.ًمٙمن ـمْٕم٤ًم  ٟمتم ىمٚمتم ذم يل اعمٚم٘مي:

ٓ  رضميييو  ن ٟمٙميييون دىمٞم٘ميييلم ذم اعموَيييوع.  ٟمييي٧م ٓ سميييد ومٝمٛمييي٧م ُميييٜمٝمم ُمييي٤م  اًمِميييٞم :

 ومٝمٛموا ُمن ومتٞم٤ميا ومام يو ومٝمٛمٝمم ومتٞم٤م.

  ٟم٤م  رى  هنم ومٝمٛموا ومٝماًم ىم٤مسًاا ٕهنم سمٜموا اعمٚم٘مي:

 .وم٢مذاً  اًمِمٞم :

 . ٟم٤م  ٟم٘مل اعمٚم٘مي:

 .ـمٞم٥م اًمِمٞم :

 . ٟم٤م  ٟم٘مل اعمٚم٘مي:
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 ٤مـمئ٤ًما ومامذا  رد قمٚمٞمٝمم  ذًا  ذًا  ذا يم٤من ومٝمٛمٝمم ظم اًمِمٞم :

يم ئمٜموٟمٙمم سمٜمٞمتم اًمٗمتٞم٤م قمغم ُم٠ّمًم٦م آطميتال  و ٟمي٤م قمٚمٛمي٧م  ٟمٙميم سمٜمٞميتم  اعمٚم٘مي:

 اًمٗمتٞم٤م ُمن اًمدًمٞمل صمم َٛمٜمتم اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م آطمتال  وقمدهل آطمتال  وهمػمع.

ٟمحيين  ظمييي ىمٚمٜميي٤م ىمْييل ُميي٤م ي٘ميي  آطمييتال  ىمٚمٜميي٤م: ٓ  ييوز آؾمييتٕم٤مٟم٦م  يي١مٓء  اًمِمييٞم :

ًٓ اعمّيييي٠مًم٦م ُميييي٤م  دري ىمييييد ٟمْمييييٞم  اًموىميييي٧م  ذا يمٜميييي٧م  ٟميييي٧م ىمييييد اًمٙمٗميييي٤مرا عميييي٤مذا  ٕن  و

  طمٓم٧م قمٚماًم ومت٤مواي ذم يلع اعم٠ّمًم٦ما ٕٟمه ًمٜم٤م قمدة  ذـم٦م.

  ٟم٤م  مهلل يلا  ىموًمه: ٕسمٚمٖمه  م. اعمٚم٘مي:

 يٝمه ُمداظمٚم٦م:

ؿمييييٞمخٜم٤م يميييي٤مٟموا طمبيّمييييلم  ٟمٜميييي٤م ٟمّييييجٚمٝم٤م قمييييغم ا يييي٤مشمف ُمٕميييي٤ميم ُمْيييي٤مذة  ُمداظمٚميييي٦م:

 ويّٛمٕموي٤م ذم إردن.

 ُمٜمي  ن  سمٚمٖمٝمم اسواب. ٟم٤م ـمٚمْوا  اعمٚم٘مي:

 ـمٚمْوا ُمٜمك ُم٤مذا   اًمِمٞم :

  ن  سمٚمٖمٝمم ضمواسمٙمم. اعمٚم٘مي:

ةعهلل ال٘مٞم٘ميييي٦م ُميييي٤م  دري أن  ذا يمٜميييي٧م  ؾمييييتٓمٞم   ن  ؾمييييتجٛم  ومٙمييييبي و ن  اًمِمييييٞم :

 طمٍم ذيٜميي و عي  اًمٜم٘مي٤مط إؾم٤مؾميٞم٦م اًمتيي شمٙمٚمٛمي٧م طمو ي٤م ذم ومتٜمي٦م ا ٚميٞم٩مهلل يمٚمٜمي٤م 

م سم٤ملٚمٗمي٤مءهلل وسميلم اًمٕميبابهلل  ن يٕمٚمم  ٟمه اعم٠ّمًم٦م ىمْل  ن شم٘م  اًمواىمٕم٦م سميلم ُمين يّيٛموهن

اعمّيييٚمٛملم ذم يمثيييػم ُمييين اًميييْالد اإلؾميييالُمٞم٦م يمييي٤مٟموا ُمتحٛمّيييلم ضميييدًا ًمٚمٕميييبابهلل و ًمٕمٚميييك 
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 شمٕمبك يلا 

 ٟمٕمم. اعمٚم٘مي:

ضمٕمٚمييييوا صييييداهل طمّييييلم سمٓمييييالًهلل وقم٘مييييدوا سمييييه ةُميييي٤مًٓ قمجٞمْيييي٦م همبيْيييي٦م ضمييييدًاهلل  اًمِمييييٞم :

ٟم٘مٚمْوا ش وسمٕمْمٝمم يم٤من  ن يٙمٗمبع يوهل يم٤من اًم٘مت٤م  ىم٤مئاًم سملم اًمٕميباب وسميلم  ييبانهلل ومي٤م

يٙمييين اٟم٘مال يييم قمييين دراؾمييي٦م وم٘مٝمٞمييي٦مهلل و ٟميييام  ُمييي٤م قمييين قمواـميييف ضم٤محمييي٦م ًمٞمّييي٧م ُم٘مٞميييدة 

سم٠مطمٙم٤مهل اًمنميٕم٦م  و ُمّم٤مًم  ؿمخّمٞم٦مهلل وإُمب يمام ي٘م٤م :  طمال ٤م ُمبهلل وم٠مٟم٤م يم٤من ر ي 

ىمْيييل وىميييوع اًمواىمٕمييي٦م  ٟميييه: يييي٤م ع٤مقمييي٦م ٓ شمتحٛمّيييوا يٙميييلا ًمّميييداهل طمّيييلم ٕٟميييه صيييداهل 

   ٟم   امهلل وو  مم ةظمبع.طمّلم ُمٕمبوك  ٟمه رضمل سمٕمثيهلل و ٟمه ٓ  ٙمم سمام

 )اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمنميال(

 يٙمٗمبع يوهل يم٤من اًم٘متي

 )اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمنميال(

وم٠مٟم٤م يم٤من ر يي ىمْل وىموع اًمواىمٕم٦م  ٟمه ي٤م ع٤مقم٦م ٓ شمتحٛمّوا يٙملا  ًمّمداهل طمّلم 

ٕٟمييه صييداهل طمّييلم ُمٕمييبوك  ٟمييه رضمييل سمٕمثيييهلل و ٟمييه ٓ  ٙمييم سمييام  ٟميي   امهلل وو  مم 

-قمٚمٞميه اًمّميالة واًمّيالهل-ذيمبيم دائاًم سم٘موًمه ةظمبع  ٤م يو ُمٕمبوكهلل وًملًمك يمٜم٧م  

: يموٟميييوا  طميييالس سمٞميييوشمٙممهلل ٓ شمٜمْميييٛموا ٓ  مم صيييداهل وٓ  مم الٚمٗمييي٤مءهلل وييييلا  فمييين 

 ٟمييييك قمييييغم ذيمييييب ُمٜمييييههلل ويمٜميييي٧م  دميييي٤مد  ُميييي  ٟميييي٤مس ُميييين اًمِميييي٤ْمب اًمّميييي٤مًم  اعمييييتحٛمه 

 ًمٚمٕمبابهلل ويٜم٤م ىم٤مُم٧م ُم٤م يّٛمى سمي  ي : اسٞم  اًمِمٕمْي.

 اسٞم  اًمِمٕمْي ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:



 حله االستعانة باملصركني ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

738 

 00 ًمييف  30  اًمِمييٕمْيهلل  ًمييوك ُم١مًمٗميي٦م اٟمْميٛموا وصييل اًمييبىمم  فميين اسييٞم اًمِميٞم :

 ًمييفهلل سمييديم يبوطمييوا ىميي٤م   ٤ميييدوا ُميي  اًمٕمييباب الٚمٗميي٤مءهلل  ٟميي٤م  ىمييو   ييم: ييي٤م ع٤مقميي٦م 

هلل  ٟمتم شمٕمٞمِميون ذم  ويي٤مهلهلل يمٞميف شمٜمٓمٚم٘ميون ُمين يٜمي٤م ًمٚمجٝمي٤مد ذم -قم  وضمل-اشم٘موا ام 

و ُميبيمم  ؾمْٞمل امهلل ُمن اًملي ؾمٞم٘موديمم ُمن يٜم٤ما  رضميل ُمّيٚمما  ذا طمِيت اًمّميالة

 ن شمّميييييٚموا   هل ي٘ميييييو : اُمِميييييوا أن ُميييييو وىمييييي٧م صيييييالة و مم ةظميييييبع  ومييييي٠مٟمتم ع٤مقمييييي٦م 

ظمٞمييي٤مًمٞمون يٕمٜميييي ٓ شمٗمٙميييبون شمٗمٙميييػمًا قمٛمٚمٞمييي٤ًم  مم  ظميييبعهلل صميييم يييي٥م  ٟمٙميييم وصيييٚمتم  مم 

اًمٕمباب يٜم٤م هلل يل ؾمت٘م٤مشمٚمون ُمّت٘مٚملم  هل ؾمتٜمْمٛمون  مم اسٞم  اًمٕمباىمي  ُمن يلع 

 ذا وصٚمتم  مم يٜم٤م  وىمٞم  ًمٙميم  ن  إُمور اًمتي ُم٤م يم٤مٟموا يٗمٙمبون ومٞمٝم٤م  ـمالىم٤ًمهلل صمم

شم٘ميييي٤مشمٚموا ضمٜمْيييي٤ًم سٜميييي٥م ُميييي  اًمٕمييييبابهلل ُميييين ؾمييييت٘م٤مشمٚمونا يييييل ؾمييييت٘م٤مشمٚمون  ُمبيٙميييي٤من  يييييل 

ؾميييت٘م٤مشمٚمون سمبيٓمييي٤من ر ؾميييت٘م٤مشمٚمون  ظميييواٟمٙمم اعمّيييٚمٛملم ُمييين اًمّيييٕموديلم واعمٍمييييلم 

وهمييػميما ٕن ييي١مٓء اًمٙمٗميي٤مر ؾمييٞمجٕمٚمون اعمّييٚمٛملم يمييْ  اًمٗمييداء ذم يييلع اًم٘مْمييٞم٦مهلل 

اء يميي٤مٟموا ُميي  الٚمٗميي٤مء  و َييد الٚمٗميي٤مءهلل يييلا يمٚمييه يمٜميي٤م واعمّييٚمٛمون يييم ظميي٤مٍون ؾمييو

ٟم٘موًمييها ًمييلًمك ٟمخييتم ذًمييك سمٜمّمييحٝمم: اًم ُمييوا سمٞمييوشمٙممهلل يموٟمييوا  طمييالس سمٞمييوشمٙممهلل عميي٤م 

وىمٕمييي٧م اًمواىمٕمييي٦م ويييي٤مضمم الٚمٗمييي٤مء ومٕميييالً اًمٕميييباىمٞملم ذم اًمٙمويييي٧مهلل ذم اًموىمييي٧م يييي٤مًمكم 

 يمٜم٧م  ىمو   ٟم٤م  ٟمه اقمتداء اًمٕمباب قمغم اًمٙموي٧م يلا ٓ  يوزهلل و ظميوان يٜمي٤م ييليمبون

ضمٞمدًاهلل ورسمام ؾمٛمٕم٧م اًمنميالهلل  ٟم٤م يمٜم٧م  ىمو   ٟمه اقمتداء صداهل قمغم اًمٙمويي٧م  وضميد 

ُمٗمّدة  ظمبى ويي اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمّيٕموديلم سمي٠مي   ي١مٓء اًمٙمٗمي٤مرهلل ومٝميلع آؾميتٕم٤مٟم٦م ييي 

 ؾمٞمئ٦م ُمن ؾمٞمئ٤مت صداهل طمّلمهلل ُم٤م  دري يلا ؾمٛمٕمته  هل ٓ 

 ... ُمداظمٚم٦م:
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 ٓ ٓ اُم٤م  دري  وًمئك اعمِم٤مي  ؾمٛمٕموا يلا اًمٙمالهل و اًمِمٞم :

  ظمِمى  ن ٓ يٙموٟموا ىمد ؾمٛمٕمو اعمٚم٘مي:

يييييو يمييييلًمكهلل وم٠مٟميييي٤م ضميييي٤مءين ظمٓم٤مسميييي٤مت يمثييييػمة ضمييييدًاهلل يييييم يٗمٝمٛمييييون يٙمييييلاهلل  اًمِمييييٞم :

سمٕمْمييٝمم ىميي٤م  زم:  ٟميي٧م ُمتيي٠مصمب سم٤مًمدقم٤مييي٦م َييد اًمّييٕموديلمهلل  قمييوذ سميي٤ممهلل اًمِميي٤ميد: ومٚمييام 

وىمٕم٧م اًمواىمٕمي٦م وضميبى اًم٘متي٤م  طمٞمٜمئيٍل وضميدت ٟمٗمزي ُمْميٓمبًا  ن ٓ  عيد قميغم ذا  

وىمٕم٧م اًمواىمٕم٦مهلل وم٘مٚم٧م: أن  ٥م ُمٜم٤مسة ٓ طم ب اًمْٕمي٨مهلل وٓ  إُمب اًم٤ّمسمق وىمد

صداهل ذم ؿمخّمههلل و ٟميام ُمّي٤مقمدة اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي َيد يي١مٓء اًمٖمي اةهلل صيحٞم   ن 

اًمٕميييباب يمييي٤من سم٤مهمٞمييي٤ًم فم٤معمييي٤ًم سم٤مقمتدائيييه قميييغم اًمٙمويييي٧مهلل ًمٙمييين أن اعمِميييٙمٚم٦م شمٓميييورتهلل 

ٚمييلًمك هلل وم-طم٤مؿميي٤م م-سمحٞميي٨م  ٟمييه ضميي٤مء إُمبيٙميي٤من ُميين ةظمييب اًمييدٟمٞم٤م ًمّميي٤مًم  اعمّييٚمٛملم 

 يي٥م ُمٜميي٤مسة اًمٕمييبابهلل وًمٙميين ُميي  ذًمييك يمٜميي٧م قمٛمٚمٞميي٤ًم ش  يميين ظمٞم٤مًمٞميي٤ًمهلل ٓ  ييوز ًمٙمييم 

يم٠مومباد  ن شمٜم٤مسوا اًمٕمبابهلل ٓ سمد ُمن دو   ن شمٜم٤مس اًمٕمباب سمام قمٜمدي٤م ُمن ىموة وُمن 

ؾميالح وُمين ضميٞم  ُميٜمٔمم و مم ةظميبعهلل طمتيى اس ائيبيلم يمي٤مٟموا يّي٠مًموٟمٜم٤م ومي٠مىمو   يم: 

 ٟمام يمدوًم٦مهلل وـم٤معمي٤ًم ؾميئٚم٧م ويمي٤من يٙميلا  ٥م ُمٜم٤مسة اًمٕمبابهلل ًمٙمن ًمٞمه يم٠مومباد و

ن اؾميييتٕم٤مٟم٦م اًمّيييٕموديلم وشمٍميييي  اعمِمييي٤مي   يييمهلل يٕمٜميييي ُمٜمييي ًمتٝمم ذم  ضميييواش. وم٘مٚمٜمييي٤م 

ٟمٗمزيي سمجييواز آؾمييتٕم٤مٟم٦م  ٟميي٤م ىمٚميي٧م  ٟمييه ييي١مٓء يمٝميي١مٓء اًمييلين يميي٤مٟموا قمٜمييدٟم٤مهلل يٜمييدومٕمون 

هلل وٓ  ٙمٛمون  ىموا  اًمٕمٚمامء -قم  وضمل-وراء قمواـمٗمٝمم وٓ  ٙمٛمون ذيٕم٦م ام 

وا  مم اليدي٨م اعمِميٝمورهلل ؤٛموا يلع اًمنميٕم٦مهلل وطمّيْٝمم اٟمحباومي٤ًم  هنيم ضمي٤ماًملين ومٝم

هلل وصل ر ي سمٕمْميٝمم  ن ي٘ميو : ش ٟم٤م ًمن ٟمّتٕملم سمٛمنم »: -¢-ويو ىمو  اًمبؾمو  

 ٟمه يلا ُمٜمّوخهلل ُم٤م اًملي ٟمّيخه  طميوادث ضم ئٞمي٦م ٓ يوضميد ومٞمٝمي٤م ُمي٤م يِميْه اؾميتٕم٤مٟمتٝمم 
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سمٕمنمية وٓ سمامئي٦م وٓ   ـمالىم٤ًمهلل اؾمتٕم٤مٟمتٝمم طمٞم٨م اؾمتٕم٤مٟموا ًميٞمه سمٗميبد وٓ سمخٛمّي٦م وٓ

َدًة و مم ةظميبعهلل و ٟميام سمجٞميوش اًمٙمٗمي٤مر  سمجٞم  يو  يمؼم ضمٞم  و ىموى ضمٞم  قُمدًة وقمِي

يميييام ييييو ُمٕمٚميييوهلهلل  يييين ييييلا ُموضميييود ذم شمٚميييك اليييوادث واس ئٞمييي٤مت اًمتيييي شمْميييحك 

اًمثٙمغمهلل يّتِمٝمدوا سم٤مؾميتٕم٤مٟم٦م اًمبؾميو  سم٤م بيي٧م اًميلي د يم قميغم اًمٓمبييق ُمين ُمٙمي٦م 

سمي٠مدرع ... صيٗموان سمين  ُمٞمي٦مهلل قمج٤مئي٥م  -ه اًمّالهلقمٚمٞم- مم اعمديٜم٦مهلل اؾمتٕم٤مٟم٦م اًمبؾمو  

ًمين »ىم٤مقمدًةهلل واًمبؾمو  ي٘مو :  ونُمن إدًم٦مهلل صمم يي ضم ئٞم٤مت ٓ شمٙمون ُمْدً هلل وٓ شمٙم

هلل وصييل إُمييب سمْٕمْمييٝمم  ن ي٘مييو : يييلا طمييدي٨م ُمٜمّييوخا ُميي٤م اًمييلي ش ؾمييتٕملم سمٛمنميي 

ٟمّخه  ٓ يوضمد ذم إصيو هلل قمٚميم  صيو  اًمٗم٘ميه  ن شمٜمّي  ىم٤مقميدة سمج ئٞمي٤متهلل و ٟميام 

 ئٞم٤مت يٕمٜمي شمّتثٜمى ُمين اًم٘م٤مقميدة ًمٔميبوك  عمي٧م ومٞميههلل ًمٙمين اًم٘م٤مقميدة سميتم  ييه يلع اس

ؾم٤معم٦مهلل واًمٕمٚمامء طمتى الٜم٤مسمٚم٦م ُمٜمٝمم اًملين ىمي٤مًموا ذم سمٕمي  إىميوا  قمٜميديم سمجيواز 

آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مر ىمييي٤مًموا: سمنميييط  ن شمٙميييون اًمٙمٚمٛمييي٦م اًمٕمٚمٞمييي٤م ًمٚمٛمّيييٚمٛملمهلل ومٝميييل يم٤مٟمييي٧م 

ظمبًا سميب هيم وسميدوم٤مقمٝمم قمين ُمي٤م اؾميتٕم٤مٟمتٝمم ُمين ييلا اًم٘مْٞميلهلل  ٟمي٤م ىمٚمي٧م  يم ال٘مٞم٘مي٦م ؾمي٤م

ومٕمٚم٧م طمٙموُمتٝمم: ًمٕمٚمٙمم دمٞم ون آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٞمٝمود ذم ؾمْٞمل اًم٘مْم٤مء قميغم صيداهل 

طمّلم وقمغم ضمٞمِمه  ًمو ؾمئٚموا يلا اًم١ّما  ؾمٞم٘موًمون: ٟمٕموذ سم٤ممهلل وًمٙمن يم اًمٞمٝمود 

 ُموضمودين ذم اسٞم  إُمبيٙمي.

 يموارز يموك هيودي ؿمٞمخي. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ٤مقمدة اًمٕمٛمٚمٞم٤مت هيودي٤ًم.يموارز يموك ىم ُمداظمٚم٦م:
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ي٤معهلل اًمِم٤ميد يٕمٜمي إُمبيٙم٤من اًملين وصيٚموا  مم اًميْالد اعم٘مدؾمي٦م وطمٜميوا  اًمِمٞم :

سمٕمْمٝمم سم٤مقمت٤ْمريم ُمن اًمٞمٝمود  مم ظمٞمؼمهلل واطمتٚموي٤مهلل ُمن اًملي يّتٓمٞم   ن خيبضمٝمم 

 ُمٜمٝم٤م  اسٞم  اًمّٕمودير ويو ش يّتٓم   ن يّت٘مل سم٤مًمدوم٤مع قمن ..

 ؿمٞمخٜم٤م يلا اًمي ُمداظمٚم٦م:

 و.يلا ي اًمِمٞم :

يمييييوارز يمييييوك ي٘مييييو  إلذاقميييي٦م اسييييٞم  اإلٍائييييٞمكم: ٟمحيييين طم٤مرسمٜميييي٤م ُميييين  ُمداظمٚميييي٦م:

  ضمٚمٙممهلل وسملًمٜم٤م ضمٝمود ًمتحٓمٞمم قمدويمم.

 ..  اًمِمٞم :

 ... اىمب  ي٤مًمٕم٤ْمرة سمه. ُمداظمٚم٦م:

... ذم ُم٘م٤مسمييييييل  ٟمٙمييييييبت إوؾميييييي٤مط اًمبؾمييييييٛمٞم٦م إُمبيٙمٞميييييي٦م ودم٤ميٚمٝميييييي٤م  ُمداظمٚميييييي٦م:

طم٤مرسمٜمييييي٤م ُمييييين  قمالُمٜمييييي٤م... يميييييوارز يميييييوك ي٘ميييييو  إلذاقمييييي٦م اسيييييٞم  اإلٍائيييييٞمكم: ٟمحييييين 

  ضمٚمٙممهلل وسملًمٜم٤م اسٝمود ًمتحٓمٞمم قمدويمم.

وم٠مٟمي٤م ىمٚمي٧م:  ظمِميى  -سم٤مر  ام ومٞمك-ٓ طمو  وٓ ىموة  ٓ سم٤ممهلل اعم٘مّمود  اًمِمٞم :

 ٟمييه يييلا يٙمييون اطمييتال  همييػم قمّييٙمبي ودون  راىميي٦م دُميي٤مء ًمٚمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م  ٟميي٤م ىمٚميي٧م 

٦ما يلا وٓ زًم٧م  ىمو هلل ويم ٓ يّتٓمٞمٕمون  ن يٜمٙمبوا يلع ال٘مٞم٘م٦م طمتى ييلع اًمّي٤مقم

ٕٟمٜمييي٤م ٟمحييين ٓ ٟميييدري وٓ ييييم ييييدرون ُميييدى اٟمتِمييي٤مر اسيييٞم  إُمبيٙميييي ذم اًمدوًمييي٦م 

اًمّييييٕمودي٦مهلل وم٠مٟميييي٤م ُميييي٤م ىمٚميييي٧م سييييبد  ٟمييييه آطمييييتال  ٓ  ييييوز آؾمييييتٕم٤مٟم٦مهلل سمٜمٞميييي٧م اًمٜمٗمييييي 

آؾمتٕم٤مٟم٦م ييلعهلل قميغم  وًٓ: طميدي٨م صيحٞم  ٓ سي٤م  ًمٚم٘ميو  سمٜمّيخههلل وصم٤مٟمٞمي٤ًم:  ىميوا  
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ؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم اعموَوعهلل ويلا اًمنمط اًمٕمٚمامء اًملين  ضم٤مزوا آؾمتٕم٤مٟم٦م وَٕموا ذـم٤ًم  

هميييػم ُمثْيييوت ذم اؾميييتٕم٤مٟم٦م اًمّيييٕموديلم  ييي١مٓء اًمٙمٗمييي٤مر ومٝميييل ُميييٜمٝمم ُمييين ي٘ميييو :  يييوز 

 آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم.

 ٓ ُمداظمٚم٦م:

ُميي٤م  فميين  ن  طمييدًا يّمييل إُمييب سمييه  مم ُمثييل يييلا آٟمحٓميي٤مط ذم اًمتٗمٙمييػمهلل  اًمِمييٞم :

 ضمْتك قمام ؾم٠مًم٧م.و ٓ ؾمػمد ىموزم قمٚمٞمٝمم: اؾمتٕمٞمٜموا  ذًا سم٤مًمٞمٝمودهلل ومٚمٕمكم  

 ( 00:  24:  45/ 511) اهلدى والنور/
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 وتفرقات حوه 

 فتٍة اخلمير
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 ادتياح العراق لملويت
 ن اضمتٞم٤مح اًمٕمباب ًمٚمٙموي٧م اضمتٞم٤مح ُملُموهل وفمٚمم. ىمٚم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ًمٙمن اًمٕمباب شمدقمي  ن اًمٙموي٧م ضم ء ُمن اًمٕمباب. ُمداظمٚم٦م:

 واًمٙموي٧م شمدقمي ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 دقمي  هن٤م ضم ء ُمّت٘مل.شم ُمداظمٚم٦م:

 وم٤مٔن يٕمود يمالُمي اًم٤ّمسمقهلل وم٠مٟم٧م ُم٤م يو حمٚمك ُمن اإلقمباب   اًمِمٞم :

 يو ي٘مو  ًمك: اًمت٤مري  يث٧ْم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟميي٤م  قمييبك ييي٤م  ظمييير يييلع ُميين اًمٜم٘ميي٤مط اًمتييي شمييبد قميي٤مدًة وٟمحيين  ضمْٜميي٤م قمٚمٞمٝميي٤م  اًمِمييٞم :

تيي  يمٚمٝمي٤م اًملمسمٕمديد ُمن إضموسم٦مهلل يْوا  ن إُمب يميلًمكهلل و ن يم٤مٟمي٧م اًمٕميباب ذم اًمّيٜم

 ُمْم٧مهلل واًمدوًم٦م اًمٙمويتٞم٦م قم٤مئِم٦م ُمّت٘مٚم٦م قمٜمٝم٤م  ين يم٤مٟم٧م 

 قمدة حم٤موٓت ٓؾمؽمضم٤مع اًمٙموي٧م ًمٙمن ش شمٜمج   ٓ.. ُمداظمٚم٦م:

يييلا ًمييٞمه ضمييواب ؾميي١مازمهلل قمييغم يمييل طميي٤م  يْييدو  ن اعمّيي٠مًم٦م حتتيي٤مج  ن  اًمِمييٞم :

ٟمدظمل ذم صٚم٥م اعموَوع سمدون ؾم١ما  وضموابهلل  ذا ومبَٜم٤م  ن اعم٠ّمًم٦م يمام شمدقمي 

 ء ٓ يتجيي   ُميين اًمٕمييبابهلل و ن اًمّٞم٤مؾميي٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞميي٦م يييي اًمتييي اًمٕمييباب:  ن اًمٙموييي٧م ضميي
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ومّمييٚم٧م اًموًمييد ُميين  ُمييههلل  ًمييٞمه يمييلًمك اإلُميي٤مرات اًمٕمبسمٞميي٦م اًمتييي يِييب  يي٤م اعمثييل ذم 

بهلل  ًميٞمه ٖمَّ ّمَي الجيم اعمُ  ااًمٕم٤مش يمٚمه  ٟمه ٓ يوضمد دويالت ُمن  ُم٦م واطمدة قمبسمٞمي٦م  يل

 يلا  يًْم٤م ُمن ؿم١مهل آؾمتٕمامر اًمؼميٓم٤مين 

  يمٞمد. ُمداظمٚم٦م:

ُمييي٤م ر ييييك ييييل يٜمييي٤م  ُمّيييٚمم  ٞمييي   ن شم٘ميييوهل دويٚمييي٦م ُمييين ييييلع اًميييدويالت   :اًمِميييٞم

شمْمييٛمٝم٤م  مم دوًميي٦م ُمٜمٝميي٤م سمحجيي٦م  ن إصييل  هنيي٤م يم٤مٟميي٧م دوًميي٦م واطمييدةهلل يييل  ييوز   ٟميي٤م 

  ىمو  ًمٙمم وموًرا: يمٚمٙمم ؾمت٘موًمون ٓ  وزهلل ُمن اًملي ي٘مو :  وز 

 إؾم٤مس ذم اإلؾمالهل..  ُمداظمٚم٦م:

نهلل  ٟم٧م شمتْٜميى اسيوازهلل ـمٞمي٥مر اؾمٛم  ام هيديكر... اقمبك اطمٙمي ُم  ُم اًمِمٞم :

 شمتْٜمى اسواز َم دويٚم٦م  مم  ظمبى سم٤مًمتي يي  طمّنهلل  هل سم٤مًمتي يي  ؾمو   

 سم٤مًمتي يي  طمّن  ذا يم٤من  ومْمل. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمي٥مر ومي٢مذا ش يٛمٙمين سمي٤مًمتي ييي  طمّينهلل وىم٤مُمي٧م دوًمي٦م ُمين ييلع اًمييدو هلل  اًمِميٞم :

ييلع اًمدوًمي٦م ويمام ىمٚمٜم٤م ةٟمًٗم٤م ذم ُمٓمٚم  يلع اًمٙمٚمٛمي٦م: ذم ًمٞمٚمي٦م ٓ ىمٛميب ومٞمٝمي٤م ؾميٓم٧م قميغم 

 اًمتي سمج٤مٟمْٝم٤مهلل  وز 

  ذا يم٤من اًمّم٤مًم  اًمٕم٤مهل.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ شم٘مييل:  ذا يميي٤من ام هيييديكر ٕن يييلع اًمٗمبَييٞم٦م اًمتييي ومبَييتٝم٤م ُمٗمبوَيي٦م  اًمِمييٞم :

ؾمٚمًٗم٤مهلل ًَميامَّ ىمٚم٧م ًمك: سم٤مًمتي يي  طمّن  و سم٤مًمتي يي  ؾمو   ىمٚم٧م: سم٤مًمتي ييي  طمّين 

ُمّمييٚمح٦مهلل  و سمٜميي٤مًء قمييغم  ٟمييه   ذا يميي٤من  ٙميينهلل  ٟميي٧م ىمٚميي٧م يييلا اًمٙمييالهل سمٜميي٤مًء  ٟمييه ٓ يوضمييد
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 يوضمد ُمّمٚمح٦م 

 ... ُمّمٚمح٦م.ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕممهلل وًملًمك أن ٓ دمٕمل ُموىمٗمك َٕمٞمف وشمْم  ىمٞميدهلل ٕن ييلا اًم٘مٞميد  اًمِمٞم :

٧م قميين اًميلين: ي٘مييو  سمٕمْميٝمم  ذا يميي٤من تُمٗميبوض ؾميٚمًٗم٤مهلل  ٟميي٤م ؾمي٠مقمٞمد أن طمتييى ٓ يِمي

ّينهلل يٜم٤م  ُمّمٚمح٦م ًمدوًم٦م قمبسمٞم٦م  ن شمْمم ضم٤مرهت٤م  ًمٞمٝم٤مهلل ومٞمجوز وًمٙمن سمي٤مًمتي ييي  طم

 ومٜم٘مو : و ذا ُم٤م  ُمٙمن سم٤مًمتي يي  طمّنهلل  وز سم٤مٓقمتداء قمٚمٞمٝم٤م 

  ٙمن  ٓ ٟمّٛمٞمه اقمتداء. ُمداظمٚم٦م:

 طمّٜم٤ًمر ٟمّٛمٞمه ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 ُمّمٚمح٦م  و.. ُمداظمٚم٦م:

ُمييي٤م شمٙمٚمٛمييي٧م سمجٛمٚمييي٦م ُمييين اًمٙميييالهل ُم٘مدُمييي٦م ُٕميييٍب اؾميييٛمٕموا يييي٤م ع٤مقمييي٦مر  ٟمييي٤م  اًمِميييٞم :

 ضمواسمك ي٤م  ظمي  ضمٕمٚمتٝم٤مهلل  ٟمه ٓ شمتٙمٚمٛموا سمٖمػم قمٚمم سم٤مر  ام ومٞمٙممهلل ومام يو

 اًمٕم٤مش اإلؾمالُمي.. ُمداظمٚم٦م:

ٓ.. ٓ شمٕمٛمييل حميي٤معةهلل  ٟميي٤م  ىمييو  ًمييك: اًمٕميي٤مش اإلؾمييالُمي يمٚمييه ُميين دو   اًمِمييٞم :

قمبسمٞمييي٦م ودو   قمجٛمٞمييي٦م ٓزهل شمٙميييون دوًمييي٦م واطميييدةهلل  يٜمييي٤م  ظميييالك سميييلم اعمّيييٚمٛملم ذم 

يلع  ٓ يوضمد ظمالكهلل ًملًمك ٓ شمبيد حمي٤معة ذم رء ٓ خيتٚميف ومٞمٝمي٤م اصمٜمي٤من وٓ 

قمٜم ان يمام ىمٞمل ذم ىمديم اًم ُم٤منهلل يلع ُمٓموي٦م اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤مهلل ًمٙمين  ذا  ردٟمي٤م  يٜمتٓم  ومٞمٝم٤م

 ن ٟم٘مٞمم اًمدوًم٦م اإلؾميالُمٞم٦م اًمواطميدة اًمتيي ٓ صمي٤مين  ي٤م شمٙميون سميام يواوميق اًمنميع  هل سميام 

 خي٤مًمف اًمنمع 
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 ... اًمنمع...ُمداظمٚم٦م:

وم٢مذا يم٤من سمٛمواوم٘م٦م اًمنميعهلل وىمٚمٜمي٤م ًميك دوييالتهلل  ٟمي٤م ذيْي٧م اإلُمي٤مرات  يمثيب  اًمِمٞم :

ةهلل يٕمٜميي: سم٤مًمّيٞم٤مرة سمٕمي  اًميدو  ُمٜمٝمي٤م رسمي  ؾمي٤مقم٦م شميدظمل طميدود دوًمي٦م  ظميبىر ُمن ُميب

يلا ـمًْٕم٤م شمٓمْٞميق ًم٘م٤مقميدة سمبيٓم٤مٟمٞمي٤م اًمتيي شمْٜمتٝمي٤م  ُمبيٙمي٤م ويميل اًميدو  اعمّيتٕمٛمبة: وميبب 

شمّييييدهلل يييييلا رء ُمٕمييييبوكهلل ومٝمييييل يٙمييييون اًموطمييييدة اًمِميييي٤مُمٚم٦مهلل وقمٜمييييدُم٤م ؾمييييٛمٕمٜم٤م يمٚمٛميييي٦م: 

٦مهلل  ُمييي٤م اًموطميييدة اًمِمييي٤مُمٚم٦م اًموطميييدة اًمِمييي٤مُمٚم٦مهلل وًميييو  هنييي٤م ُم٘مٞميييدة سم٤مًموطميييدة اًمٕمبسمٞمييي٦م اًمِمييي٤مُمٚم

 دو  اًمٖمػم اًمٕمبسمٞم٦م وًمو  هن٤م  ؾمالُمٞم٦مهلل ومٝملا ُم٤م ٟمّٛمٕمه ُم  إؾمف اًمِمديد.اًمشمِمٛمل 

ومٝمييل يٙمييون حت٘مٞمييق اًموطمييدة اإلؾمييالُمٞم٦م سمٓمبيييق خميي٤مًمف ًمٚمنمييع  ٓ  طمييد ي٘مييو هلل 

٤مهلل  ًذا: ٓزهل شمٙميون سمٓمبي٘مي٦م   ي: ٓ  طمد ي٘مو : اًمٖم٤مي٦م شميؼمر اًموؾميٞمٚم٦م ذيمبٟم٤ميي٤م ٟمحين ةٟمٗمًي

 ُمنموقم٦م.

وييييلا اًميييلي ُميييتٕمٓم  ٕن يٙميييون ًميييه دور ذم اًمٙميييالهل  - ن ٟم٘ميييف يٜمييي٤م أن  ييي٥م 

ٟم٘مييييو  أن: ُميييي٤م يييييو اًمٓمبيييييق ًمتح٘مٞمييييق اًموطمييييدة  -يّمييييؼم قمٚمٞمٜميييي٤م وُميييي٤م صييييؼمع  ٓ سميييي٤مم 

اعمٜمِمييودة.. ُميي٤م يييو اًمٓمبيييق اإلؾمييالُمي يييلع  اًمييلي قمٜمييدع ضمييواب يبوميي  يييدع ويييتٙمٚمم 

 سم٤مًمتي يي  طمّن.

 ٟمحن ٟمبيد ٟمّٛم  ُمٜمك. ُمداظمٚم٦م:

هلل ًمٙميين يييلا ر يييكهلل ٓ ٟمبيييد  ن ٟمٗمييبض ر يٜميي٤م قمييغم همػمٟميي٤مهلل ضميي ا  ام ظمييػم اًمِمييٞم :

  طمد ًمه ضمواب  يٜم٤م ضمواب شمٗمْمل.

اًمٓمبي٘مييي٦م اعميييثغم ذم اًمتوطمٞميييد ييييي  ن يّميييْ  اعمجتٛمييي  يمٚميييه ىمييي٤مئم  يييلع  ُمداظمٚمييي٦م:
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 اًموطمدة.

 ام هيديكر يلا ًمٞمه ـمبيق.. يلا دقموة. اًمِمٞم :

اًميييدو    ذا ش شم٘ميييم  يييلع اًمٓمبي٘مييي٦مهلل شم٘ميييوهل دوًمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م ىمويييي٦م سمْميييم يميييل ُمداظمٚمييي٦م:

 اًمْمٕمٞمٗم٦م... يلع اًمٓمبي٘م٦م اًمتي  راي٤م 

ام هيديكر  ٟم٧م ُم٤م شمٗمبب سملم اًمدقموى واًمدًمٞمل.. ُم٤م شمٗميبب سميلم اًميدقموى  اًمِمٞم :

واًمٓمبيقهلل  ٟم٧م شمدٟمدن اًمدقموىهلل ىمٚمٜم٤م ًمك: ٓ  طمد خي٤مًمف ومٞمٝم٤مهلل ًمٙمن ُم٤م ييو اًمٓمبييق 

 ًمتح٘مٞمق اًموطمدة اإلؾمالُمٞم٦م اعمٜمِمودة 

 ٟمبيد  ن ٟمٓمْق  واُمب ام. ُمداظمٚم٦م:

ضمييي ا  ام ظميييػمهلل ييييلع  و  ُميييبة...ر ييييلا ييييو اسيييواب سمييي٤مر  ام وميييٞمٙممهلل   :اًمِميييٞم

وا امََّ ﴿وظمػم اًمٙمالهل ُم٤م ىميل ود هلل ييلا ضميواب ُمين يّتحِي ىموًميه شمٕمي٤ممم:   ِْن شَمٜمٍُمُي

يُممْ  يي٤م ُمّيٚمٛمونر  يين  ٟميتم ؿمي٤مردين وهمي٤مئْلم وَي٤مًملم ُمي  اًمْمي٤مًملم   [3]محم::﴾َيٜمٍُمْي

٤م وهمييػميمم َييل ٟم ٤م وقمٛمٚمٞمًيي٤مهلل وطمٜم٤مٟمٞمييك سمٕميي  اًمنميي وم٘مييال اًمٗمييبب  ٟمييتم َييٚمٚمتم ٟمٔمبًييي ٔمبًييي

٤مهلل شمٔمٜمييوا  ن يييلا اًمْميييم اًمييلي ومٞمييه اقمتييداء ييييو  ن يييو ُميين سمٕميي هلل وميي٠مٟمتم َيييٚمٚمتم ٟمٔمبًييي

ـمبيق ًمتح٘مٞمق اًموطمدةهلل حت٘مٞميق اًموطميدة ييو يميام ؾميٛمٕمتم ُمين  ظميٞمٙمم ييلا:  ن ٟمٓمْيق 

وا امََّ ﴿إطمٙمييييييييييي٤مهل اًمنميييييييييييقمٞم٦مهلل وذًميييييييييييك ُمييييييييييين ُمٕمييييييييييي٤مين ىموًميييييييييييه شمٕمييييييييييي٤ممم:  ييييييييييي  ِْن شَمٜمٍُمُ

يُممْ   .[3]محم::﴾َيٜمٍُمْ

ومٞميييي٤م ُمّييييٚمٛمونر  ٟميييي٤م ًمّيييي٧م قمباىمٞمًيييي٤م وٓ َييييد اًمٕمييييبابهلل وًمّيييي٧م ؾمييييٕمودًي٤م وٓ َييييد 

٤مهلل  اًمّٕمودي٦مهلل  ٟمام  ٟم٤م ُم  اًمٙمت٤مب  شموضمه ُمٕمه طمٞمثام يمي٤منهلل ومي٠مٟمتم أن ُمتٕمبىميون عٞمٕمًي
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 ي  ٟمٙمم شمٔمٜمون  ٟمٙمم  ذا اٟمّمٗمٗمتم ُم  قمٛمل اًمٕمبابهلل ُمٕمٜمى ذًمك  ٟمٙمم َٚمٚمتم  يًْم٤م 

وا امََّ ﴿ ؾمي٠مًمٙمم: ىموًميه شمٕمي٤ممم ًمٞمه ٟمٔمبًي٤مهلل سمل وقمٛمٚمٞمًي٤مهلل أن ًمتٕمٚمٛميوا ذًميك   ِْن شَمٜمٍُمُي

يُممْ  ييي ييييو ُمييين إدًمييي٦م اًمتيييي شم١مييييد ىميييو   ظمٞمٜمييي٤م ييييلا:  ن ٟمٕمٛميييل وٟمح٘ميييق  [3]محمررر::﴾َيٜمٍُمْ

 اإلؾمالهلهلل ويلا ًمه حم٤معة ـمويٚم٦م قمٜمديهلل ًمّٜم٤م أن ذم صددي٤م.

وميييي٠مىمو : يييييل اًمٕمييييباب طمٞمييييٜمام َييييٛم٧م اًمٙموييييي٧م  ًمٞمٝميييي٤م ٟمٍمييييت ام.. ىموًمييييوا ييييي٤م ع٤مقميييي٦م 

   ُمٜمّمٗملم

 ٓ ٟمدري.. رسمامر ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمف ٓ شمدري ام هيديك ر اًمِمٞم :

 يم ي١مُمٜمون  هن٤م.. ُمداظمٚم٦م:

دقمٜمييييي ويييييمهلل  ٟميييي٤م  ؾميييي٠مًمك  ٟميييي٧م:  ٟميييي٧م ُمٕمت٘مييييد ذم ىمييييبارة ىمٚمْييييك  ن َييييم  اًمِمييييٞم :

 ًٓ اًمٙموي٧م يم٤من ٟمٍمية م  ام  يميؼمر ًميو يمي٤من ييلا اًمْميم ًمٜمٍمي ديين ام قمي  وضميلهلل  و

٘مدُمييه ُميي٤م رومٕمٜميي٤م قم٘مػمشمٜميي٤م ٟمحيين يميي٤من يٙمييون سمٖمييػم يييلا اًمٓمبيييقهلل سمٕمييد ذًمييك يميي٤من يٜمْٖمييي شم

سمييدوًمٜم٤م:  ٟمييه ٟمبييييد  ن ٟمبُمييي اًمٞمٝميييود ذم اًمْحييبهلل اًمٞمٝميييود اقمتييدوا قميييغم اًمٕمييباب ذم قم٘ميييب 

 داري٤مهلل وطمٓمٛموا اًمٜمووي يلا.. طمٓمٛموع ذم قم٘مب داريم وُم٤م طمبيموا ؾم٤ميمٜم٤ًم.

 ُم٤م يم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝمم ذم ذًمك اًموىم٧م. ُمداظمٚم٦م:

صْح٧م ىموي٦م.. عم٤مذا وسمٕمد ذًمك ُمتى يم٤مٟم٧مهلل ًَميامَّ اقمتدت قمغم اًمٙموي٧م   اًمِمٞم :

 ش شم٠مظمل سمث٠مري٤م ر

 ُمن ىمْل  ن يٕمتدوا قمغم اًمٙموي٧م يم٤مٟموا هيددوا سمِب  ٍائٞمل. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ سم٠مسر عم٤مذا ش يٗمٕمٚموا  اًمِمٞم :

 (77:77:15(/155)سلسلة اهلدى والنور )
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 ِن صداً كافر؟!

 ٟمبيد  ن ٟم٠ّم  يل صداهل يم٤مومب  ُمداظمٚم٦م:

و  دائاًم و سمدًا: ٓ هييم اعمّيٚمم سميل صداهل آَمبسم٧م ومٞمه إىموا هلل و ٟم٤م  ىم اًمِمٞم :

اعمّيييٚمٛملم عٞمٕمييي٤ًم  ن يٕمبوميييوا  ن اًمٗميييالن الييي٤ميمم ييييو يمييي٤مومب  و وم٤مؾميييقا ٕن يميييالً ُمييين 

إُمييبين طمّيي٤م ام واطمييد سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٛمّييٚمٛملما ٕٟمٜميي٤م  ٟميي٤م ىمٚمٜميي٤م سم٠مٟمييه يميي٤مومبهلل  و ىمٚمٜميي٤م سم٠مٟمييه 

 وم٤مؾمق ُمّٚمم وم٤مؾمق ًمٞمه سمٙم٤مومب ُم٤م يو الّمٞمٚم٦م 

 .. ا بوج قمٚمٞمه واعمواضمٝم٦م . ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمم. وُمن اًملي ؾميٞمخبج  اًميلين قمجي وا  ن خيبضميوا قميغم اًمٞمٝميودهلل ُمين  اًمِمٞم :

اًملين ؾمٞمخبضمون  وًملًمك وم٠مٟم٤م  ىمو :  ن اًمِم٤ْمب اعمّٚمم اًمٞموهل ٤َمئ  طمٞمٜمام ي٠ّم  

ُمثل ييلا اًمّي١ما هلل وئمين ويتيويم  و يتح٘ميق ُمي  ُمٝميم  ٟميه وميالن الي٤ميمم يمي٤مومب ُمبشميد 

ىميي٤مدر  ٟمييه خيٚمييذ طم٤مًمييه  قميين اًمييدين ـمٞميي٥مهلل ُميي٤مذا يٗمٕمييل اًمِميي٤مب  خيييبج قمٚمٞمييه يييو ُميي 

د ومْميييالً ذم  ن ييييتٛمٙمن ُمييين ا يييبوج قمٚمٞميييه واًم٘مْمييي٤مء ُْمييين فمٚميييم ييييلا الييي٤ميمم اعمّيييت

 قمٚمٞمه.

صميييم اًمتييي٤مري  اعمٕمييي٤مس اًمٞميييوهل  يميييؼم دًمٞميييل قميييغم  ن اعمّيييٚمٛملم  و اًمِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم 

إطمييبى ٓ يّييتٓمٞم  ٓ يٕمييبك يمٞمييف يٕمٛمييل ًمديٜمييه وإلؾمييالُمههلل ومٙمٚمٜميي٤م يٕمٚمييم  ٟمييه ىم٤مُميي٧م 

ًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ويميي٤من الامؾميي٦م اًمديٜمٞمييه ومٞمٝميي٤م يييو يٜميي٤م  صمييورات قمديييدة ذم سمٕميي  ا
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اًميييداوم  إو هلل ًمٙمييين ُمييي٤مذا يم٤مٟمييي٧م اًمثٛميييبة  يم٤مٟمييي٧م ُميييبة ضميييدًا يم٤مٟمييي٧م اًمٕم٤مىمْييي٦م ؾميييٞمئ٦م ُمييين 

طمٞميييي٨م  رادوا اإلصييييالح وموىمٕمييييوا ذم اًمٗمّيييي٤مدهلل واًمّيييي٥ْم يييييو ُميييي٤م ذيمبشمييييه ةٟمٗميييي٤ًم سم٤مًمٜمّيييي٦ْم 

 ًمالٟمتٗم٤م٦َم قمدهل إظمل سم٤مًموؾم٤مئل اًمنمقمٞم٦م واعم٤مدي٦مهلل واَ  

ؾمييي١ماًمكهلل ومييي٢من يمييي٤من صيييداهل يمييي٤مومبًا ُمبشميييدًا قمييين ديٜميييه ومواضمْٜمييي٤م ٟمحييين ومييي٢مذًا: ٟمٕميييود  مم 

سمّمٗمتٜم٤م ُمّيٚمٛملم  ن ٟمٕمٛميل إلىم٤مُمي٦م اعمجتٛمي  اإلؾميالُمي واًمدوًمي٦م اإلؾميالُمٞم٦مهلل ويوُمئيل 

يٜمّيييح٥م ُمييين اًمٓمبييييق زييييد وسمٙميييب ؾميييواًء يمييي٤من يمييي٤مومبًا  و يمييي٤من وم٤مؾمييي٘م٤ًمهلل قمبومييي٧م يمٞميييف  

ّيييه وًمييلًمك وم٠مٟمييي٤م ٓ  ؾمتحّيين سمييي٠مي وضميييه ُميين اًموضميييوع  ن اًمِمييي٤ْمب اعمّييٚمم يِميييٖمل ٟمٗم

سم٤مؾمتّمدار  و اؾمتجالب ومت٤موى سم٠مٟمه ومالن طم٤ميمم يم٤مومبهلل  و ومالن ال٤ميمم ُمّيٚمما ٕٟميه 

ُم٤م يٜم٤م  وم٤مئدة قمٛمٚمٞم٦م ُمن وراء يلع اًمٗمت٤موى ويلع اإلضم٤مسم٤مت  و إؾمئٚم٦م ومٞمام ذيمبت 

 ًمك ةٟمٗم٤ًمهلل ٟمٕمم.

 (  00:  12: 53/ 344) اهلدى والنور /
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 حلي قتن اجلٍدي العراقي يف اللويت

ؿمييٞم هلل يييل  ييوز ىمتييل اسٜمييدي اًمٕمباىمييي ذم إطمييداث ًمييو ؾمييٛمح٧م ييي٤م  ُمداظمٚميي٦م:

 إظمػمة ذم اًمٙموي٧م 

ٓ  ييوز ىمتييل اًمٕمباىمييي ُميين اًمٙمييويتي ُميي٤م داهل يمييل ُمييٜمٝمام ُمّييٚمٛملم يمييام ٓ  اًمِمييٞم :

 ييوز ىمتييل اًمٕمباىمييي ًمٚمٛمّييٚمم سمييٜمٗمه اًمٕمٚميي٦م ويييو آؿمييؽما  ذم اإلؾمييالهلهلل وأن يمييام 

اًمٗمتٜمي٦م و ن يتٕمّمي٥م   ذٟم٤م ةٟمٗمي٤ًم  ن ييلا زُمين ومتٜمي٦مهلل وٓ  يوز ًمٚمٛمّيٚمم  ن يتيدظمل ذم

س٤مٟميي٥م ُميين اسيي٤مٟمْلم اعمت٘ميي٤مشمٚملم قمييغم همييػم اإلؾمييالهلهلل ىمييد يٙموٟمييون ُمّييٚمٛملم وًمٙمييٜمٝمم 

ٞمل اعمييي٤م هلل وٓ يت٘مييي٤مشمٚمون ًميييٞمه ذم ؾميييْٞمل رومييي  رايييي٦م اسٝمييي٤مد  ٞمل ام و ٟميييام ذم ؾمييْي ذم ؾمييْي

 ييييوز ًمٚمٛمّييييٚمم وًمٕم٤مُميييي٦م اعمّييييٚمٛملم و ومييييباد اعمّييييٚمٛملم  ن يِميييي٤مريموا الٙموُميييي٤مت واًمييييدو  

 .ٞم٤ماعمت٘م٤مشمٚم٦م ذم ؾمْٞمل اًمدٟم

 ُميي٤م اعمّييٚمم يٙمييون طمٚمييه دارع ُمالزُميي٤ًم ًمْٞمتييههلل ومٞمييدظمل قمٚمٞمييه رضمييل ُمّييٚمم يبيييد  ن 

ي٠مظمل ُم٤مًمه  و  ن يٕمتدي قمٚمٞمههلل ومٝمٜم٤م  ق ًمه  ن يداوم  قمن ٟمٗمّه وًمو وصل إُميب  مم 

اًم٘مت٤م  وم٢من ىمتل اعمداوم  ومٝمو ؿمٝمٞمدهلل و ن ىمتل وم٤معم٘متو  ذم اًمٜمي٤مر وذم ذًميك  طم٤مديي٨م 

ُمن سمٚمدع ًمٞم٘م٤مشمل  ظم٤مع اعمّٚممهلل ومٝملا ٓ  وز يمثػمةهلل  ُم٤م  ن خيبج اعمّٚمم ُمن دارع و

. ييلا ضميواب شاًم٘م٤مشميل واعم٘متيو  ذم اًمٜمي٤مر»ذم اإلؾمالهل ويٜم٤م ييبد ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل: 

 ُم٤م ؾم٠مًم٧م. ٟمٕمم.

 ( 00:  25:  03/ 420) اهلدى والنور/
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 ِن يصدق حديح)يغسو ديغ اللعبة( 

 عمى اعتداء الغرب عمى العراق

ٓ يي ا  اًمٜمي٤مس يٖمي و اًمٙمٕمْي٦م طمتيى »: ¢ي ُم٤مذا شم٘موًميون ذم طميدي٨م اًمٜمْي اًم١ّما :

اًمِميي٤ميد ٓ ييي ا   ٟميي٤مس يٖميي ون  شيٖميي و ضمييٞم  اًمٙمٕمْيي٦م وميي٢مذا يميي٤مٟموا سم٤مًمْٞمييداء ُميين إرض

 اًمٙمٕم٦ْم طمتى يٖم و ضمٞم ... 

 ُم٤م يو اًم١ّما  الدي٨م ُمٕمبوك  اًمِمٞم :

يل ٟمٕمد سيء  ُمبيٙم٤م وييلع اًم٘ميوى اعمتٕميددة اسٜمّيٞم٦م ُمين ييلا اًمٖمي و  ُمداظمٚم٦م:

 ُمن سم٤مب  ٟمه هم و 

 ٓ. اًمِمٞم :

 يل يٜم٤م  شمٙمٛمٚم٦م ًمنضم٤مسم٦م  ُمداظمٚم٦م:

اًمٖم و يٙمون طمٞمٜمام يتوضمه ضمٞم  ُمين سمٚميدع ًمٞمٖمي و اًمٙمٕمْي٦مهلل  ُمي٤م اًميلي وىمي   اًمِمٞم :

ُميي  إؾمييف اًمِمييديد ومٝمييو  ن  يييل اًمييْالد اًمّييٕمودي٦م يمييام ذيمبٟميي٤م ذًمييك ذم حميي٤معات 

ُمتٕمددة يمثػمة ضمدًا  ن اًمّٕموديلم اؾمتٕم٤مٟموا  ١مٓء ًمدوم  اقمتداء ىمد يٕمتدي سمه اًمٕميباب 

طمتيى ٟم٘ميو   ٟميه يِميٛمل  شيٖم و ضمٞم  اًمٙمٕمْي٦م..»هلل ومٝملا ًمٞمه يٜمٓمْق قمٚمٞمه طمدي٨م: ُمثالً 

ْويم ٚمييييييي١مٓءهلل ييييييي١مٓء ُميييييي  إؾمييييييف ا ٓميييييي٠م وىميييييي  ُميييييين اعمّييييييٚمٛملم اًمييييييلين اؾمييييييتج

 ٟميي٤م ٓ ٟمّييتٕملم »واؾمتٜمٍمييوا  ييم ُميي  شمٍمييي  اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّمييالة اًمّييالهل سم٘موًمييه: 

 .شسم٤معمنميملم قمغم اعمنميملم

  ( 00:  27:  32/ 420) اهلدى والنور/
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 قتن األوريلاُ يف الصعودية

اًمّيي١ما  اًمثي٤مين: يييل  يوز ًمٚمٛمّييٚمم اًمّيٕمودي  ن ي٘متييل اًمّميٚمٞمْي همييدرًا  ُمداظمٚمي٦م:

وىميييد قمٚمٛمٜمييي٤م وشمٕمٚمٛمٜمييي٤م  ن اًمٕمٝميييد  و آشمٗمييي٤مب  ييي٥م  ن يٙميييون ُمّيييٛموقم٤ًمهلل وىميييد اشمٗم٘مييي٧م 

 ُمبيٙميي٤م ُميي  اًمّييٕمودي٦م اشمٗم٤مىميي٤ًم همييػم ُمنمييوط ويييو اشمٗميي٤مب سم٤مـمييلهلل وسمييام  ن يييلا آشمٗميي٤مب 

  ن  همدر  لا إُمبيٙمي وٓ  ضمٕمٚمه ي٘متل ذا  اعمّٚمم سم٤مـمل ومٝمل  وز زم 

ٓ  وزا ٕن ُمن يبيد  ن ي٘مو  يلا آشمٗم٤مب سم٤مـملهلل ومٚمامذا ي٘مبع  وقمٚمٞميه  اًمِمٞم :

 ن يٚمٖمٞمههلل ُمن ضمٝمي٦م ي٘ميب ويٕميؽمك سميههلل وُمين ضمٝمي٦م  ظميبى ي٘ميو  ُمي٤م داهل  ن ييلا آشمٗمي٤مب 

ًمؼميٓميي٤مين  و سم٤مـمييلهلل وم٠مٟميي٤م  ييوز زم  ن  ىم٤مشمييل  و  ن  ىمتييل يييلا اًمبضمييل إُمبيٙمييي  و ا

همػمع ُمن اًمدو  إضمٜمْٞم٦مهلل يٜم٤م ٓ سمد زم ُمن  ن  ذيميب  ظميواين الي٤معين سمي٠من اًمٙمٗمي٤مر 

ُموىمف اعمّٚمٛملم ُمٜمٝمم ُموىمف ُمن صمالصم٦م ُمواىمف:  ُم٤م اعمح٤مرسمي٦م و ُمي٤م اعمٕم٤مييدة و ُمي٤م 

اس ي٦مهلل  ُم٤م اعمح٤مرسم٦م ومواَ  يٕمٜمي ٓ يٙمون يٜم٤م  اشمٗم٤مب سملم اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م وسميلم 

ُمييي٤م  و يدٟمييي٦م ُمييي٤مهلل ومٝميييي دوًمييي٦م طمبسمٞمييي٦م  يييوز ًمٚمٛمّيييٚمٛملم  ن  اًمدوًمييي٦م اًمٙمييي٤مومبة قميييغم  ُميييب

 ي٘م٤مشمٚموي٤مهلل يلا اًم٘مّم إو .

اًم٘مّم اًمثي٤مين اعمٕم٤مييدةهلل وييي اًمدوًمي٦م اًمٙمي٤مومبة يتٗميق ُمٕمٝمي٤م اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م قميغم 

ذوطهلل طمٞمٜمئل يّمْ  دهل اًمٙم٤مومب اعمٕم٤ميد ُمن اًمدوًمي٦م اعمّيٚمٛم٦م طمباُمي٤ًم يميدهل اعمّيٚممهلل 

ًمبضميييل اعمٕم٤مييييدهلل وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييه اًمّميييالة وىميييد ضمييي٤مء اًمتحيييليب اًمِميييديد اًمْٚمٞمييي  ُمييين ىمتيييل ا
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ُمييين ىمتيييل ُمٕم٤مييييدًا ذم يمٜمٝميييه ش ييييبح رائحييي٦م اسٜمييي٦م »واًمّييالهل ذم اليييدي٨م اًمّميييحٞم  :

ُميين ُمّييػمة ُم٤مئيي٦م ». وذم سمٕميي  اًمبواييي٤مت: شو ن ر ٝميي٤م ًمتوضمييد ُميين ُمّييػمة يمييلا ويمييلا

 .شقم٤مهل

يلا ُمٕم٤ميد ًمٞمه طمبسمٞم٤ًم وًمٞمه ذُمٞم٤ًمهلل واًملُمي يو اًملي ىمٚمٜم٤م  ٟمه يدوم  اس ي٦مهلل  ي: 

قمبومٜميي٤معهلل اعمٕم٤ميييد قمبومٜميي٤مع هلل ويمييل ُميين الييبش واعمٕم٤ميييد ُمّييت٘مل ذم طمٞم٤مشمييههلل الييبش 

ًمٙميين الييبش  ييوز ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن يٖميي وعهلل  ُميي٤م اعمٕم٤ميييد ومييال  ييوز  ن يٖميي وع وٓ  ن 

ي٠مظمييل ُم٤مًمييه وٓ  ن يّييتحل دُمييه ُميي٤م داُميي٧م اعمٕم٤ميييدة ىم٤مئٛميي٦مهلل  ُميي٤م اًم٘مّييم اًمث٤مًميي٨م ويييو 

صميالث:  ُمي٤م اإلؾميالهلهلل و ُمي٤م  اًملُمي ومٝمم اًملين دقميوا  مم اإلؾميالهلهلل ظميػموا سميلم  طميدى

 اس ي٦م قمن يد ويم ص٤مهمبونهلل و ُم٤م اًم٘مت٤م .

ومييآصمبوا  ن يييدومٕموا اس ييي٦م ومّميي٤مروا ُميين  يييل اًملُميي٦مهلل  ي  ٟمييه ٓ  ييوز ًمٚمٛمّييٚمٛملم 

آقمتييييداء قمٚمييييٞمٝمم يمييييام ٓ  ييييوز آقمتييييداء قمييييغم اعمٕم٤ميييييدين وُميييين سميييي٤مب  ومما ٕن 

ٜم٦مهلل اشمٗمق اعمّٚمٛمون ٞمٕماًملُمي ًمٞمه ُمٕم٤ميدًا ذم ُمدة ُمٕمٞمٜم٦مهلل  ُم٤م اعمٕم٤ميد ومٝمو ذم ُمدة ُم

ُميي  اًمٙمٗميي٤مر قمٚمٞمٝميي٤مهلل  ُميي٤م اًمييلُمي ومٝمييو يٕمييٞم  حتيي٧م راييي٦م اإلؾمييالهلهلل وخيْميي  ٕطمٙميي٤مهل 

اإلؾمييالهل و ؿمييٕم٤مرًا  ييلا ا ْمييوع يييدومٕمون اس ييي٦م قميين يييد ويييم صيي٤مهمبونهلل وم٤مًمييلي 

وىميي  أن  ن اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م شمٕم٤ميييدت ُميي  إُمبيٙميي٤من وضمٚمْييويم ُميي  إؾمييف  مم 

ٝمم وٓ ذم  ُميوا م وٓ ذم  يم ٓ ذم دُمي٤مئ ونهلل ٓ  يوز اًمٖميدرسمالديم ومٝميم ُمٕم٤مييد

  قمباَٝمم. شمٗمْمل.

ييي٤م ؿمييٞم   إُمبيٙميي٤من يييم يِمييٙمٚموا ىمييوة ًمييو يمٜميي٧م  ٟميي٤م اعمٕم٤ميييد  ىمييوى ُمٜمييههلل  ُمداظمٚميي٦م:

سمحٞمييييي٨م  ٟمٜميييييي  ؾميييييتٓمٞم   ؾميييييٞمٓمب قمٚمٞميييييه و طمٙميييييم ؿميييييٕمْيهلل ٟمٕميييييمهلل ٓ  يييييوز ًمٙمييييين ييييييلا 
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إُمبيٙميييي اًميييلي ضمييي٤مءهلل ضمييي٤مء سم٘ميييوة  ىميييوى ُمٜمييييهلل  ذا  ٟمييي٤م  ظمييي٤مك و ظمِمييي٤مع ومخٓميييب قميييكم 

 اإلؾمالهل وقمغم اًمدي٤مر اعم٘مدؾم٦م. وقمغم

  ي  ُمٕمٜمى اًمٙمالهل  اًمِمٞم :

 اعمٕمٜمىهلل يمٞمف ٓ  وز ىمتٚمه  ُمداظمٚم٦م:

ام هيييديكهلل ام هيييديٙمم ييي٤م ُمٕمنميي اعمتحٛمّييلمهلل ُميي٤م اقمتييؼمشمم سمييام ي٘ميي  ذم  اًمِمييٞم :

 ومٚمّٓملمهلل ي٘متل هيودي واطمد ومٞم٘متل اًمٕمنمات ُمن اعمّٚمٛملم.

 ... ي٘متل .. ُمداظمٚم٦م:

تّمْ  إرض اًمٗمٚمّٓمٞمٜمٞم٦م ًمٞمه ومٞمٝمي٤م ُمّيٚممهلل وشمْ٘ميى اؾمٛم هلل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ؾم اًمِمٞم :

 ظم٤مًمّم٦م ًموضمه اًمٞمٝمود.

 ٓ  ريد يلا. ُمداظمٚم٦م:

ن اًمٞمييييييوهلهلل ويييييييي اًمتييييييي يّييييييٛموي٤م ًمٙميييييين ا ٓميييييي٦م اًمتييييييي قمٚمٞمٝميييييي٤م اعمّييييييٚمٛمو اًمِمييييييٞم :

آٟمتٗم٤مَييي٦مهلل وسمت٠مييييدي٤م ُمييي  إؾميييف اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م سمييي٤مًمٙمالهلهلل و يٚمٜمييي٤م و ظمواٟمٜمييي٤م..  مم 

 ة.ةظمبعهلل صمم ٓ ي٘مدُمون  ًمٞمٝمم وٓ رص٤مص٦م واطمد

 يمٞمف اًمّْٞمل  مم ا الص. ُمداظمٚم٦م:

 قمٗموًاهلل ظمٚمٞمك قمغم ؾم١ماًمك إو . اًمِمٞم :

يمٞمف اًمّْٞمل يلا ؾم١ما  صم٤مينهلل ًمٙمن دقمويمم ُمن الامس اًميلي ٓ ي ييد اًمنمي  ٓ 

اؾمتنمييارًاهلل  ٟميي٧م شمبيييد  ن شم٘مييو  سمٜميي٤مء قمييغم ُميي٤م ىمٚميي٧م ةٟمٗميي٤ًم  ن اًمّييٕمودي٦م اٟمٓمٚم٘مييوا  ييلع 
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ي ومٙميب وميٞمام شم٘ميو هلل  ذا ىمٞميل اعمٕم٤ميدة ُمن ُموىمف اًمْمٕمف ويلا صحٞم هلل ًمٙمن ي٤م  ظم

ٕوميييييباد ُمتحٛمّيييييلم ُمييييين اًمّيييييٕموديلم  ُمثييييي٤م   ظمٞمٜمييييي٤م  محيييييدهلل ورسميييييام هميييييػمع  يْمييييي٤ًم ُمييييين 

الييي٤معينهلل اىمتيييل إُمبيٙميييي طمٞمييي٨م ر يتيييههلل شميييبى ُمييي٤مذا ؾميييٞمٗمٕمل إُمبيٙمييي٤من  ييي١مٓء 

اعمّيييٚمٛملم اًميييلين يٖميييدرون سم٤مُٕمبيٙمييي٤من وييييم دظمٚميييوا اًميييْالد سمبهمْييي٦م ُمييين  يٚمٝمييي٤م وُمييين 

ومييييٞمٙممهلل  هل ؾمييييٞم٘متٚمون ُم٘م٤مسمييييل اًمواطمييييد اًمٕمنمييييات ؾمييييٙم٤مهن٤م  يييييل ؾمييييٞم٘موًمون سميييي٤مر  ام 

واعمئيي٤متهلل صمييم ٓ شم١ماظمييلوين  ذا صيي٤مرطمتٙممهلل اًمييلي  ييوز ىمتٚمييه  ييوز هنْييههلل واًمييلي 

 ييوز ىمتٚمييه وهنْييه  ييوز آقمتييداء قمييغم قمبَييههلل وميي٤مٔن ُميي٤م ر يٙمييمهلل ًمٕمٚمييه سمٚمٖمٙمييم  ن 

يٜم٤م  سٜمدات  ُمبيٙمٞم٤متهلل و هنم يٛمِمون ذم ؿموارع اًمبي٤مض ُمثالً وضمدة  يْم٤ًمهلل ُم٤م 

 طمييد ُميين اًمِميي٤ْمب اعمييتحٛمه ظم٤مصيي٦م  ذا يميي٤من  قميي بهلل يٙميي٤مد يٜمٗمٚمييق سمّيي٥ْم  ر يييك  ذا

اًمِمْق وقمدهل وضميود اًم وضمي٦م يٗميبغ ؿميٝموشمه ومٞمٝمي٤مهلل  ذا وضميد اُميب ة عٞمٚمي٦م قميغم ؾمي٤مطمل 

 اًمْحبهلل  ٟمه يٗمؽمؾمٝم٤م وي٘ميض قمٚمٞمٝم٤م.

 يلا ُموَوعهلل وذا  ُموَوع ةظمب. ُمداظمٚم٦م:

دري ُميي٤م ٓ ييي٤م ؾمييٞمدي هلل اًمييلي يٗمييبب سمييلم يييلا ويييلاهلل ومٛمٕمٜمييى ذًمييك  ٟمييه ٓ ييي اًمِمييٞم :

يو اإلؾمالهلهلل ُمن طمل دُمه طمل ُم٤مًمههلل ُمن طمل ُم٤مًمه طمل قمبَيه ُمين اًمٙمٗمي٤مرهلل ومٝميو يميام 

ىمٚم٧م ًمك اًمٙمٗم٤مر صمالصم٦م  ىم٤ّمهلهلل ٟمْد  سم٤مٕيم صمم ُم٤م دوٟميههلل اًميلُمي واعمٕم٤مييد واليبشهلل 

البش طمال  دُمه وُم٤مًميه وقمبَيههلل  ُمي٤م اعمٕم٤مييد ومٙم٤مًميلُمي ٓ  يل ٓ دُميه وٓ ُم٤مًميه 

ٞم٧م ا إلؾميييالهل وحتييي٧م رايييي٦م اإلؾميييالهلهلل اًميييلُمي وٓ قمبَيييها ٕهنيييم يٕمٞمِميييون حتييي٧م َصييي

واَ هلل ٕٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م يٕمٞم  ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ويبُ سمحٙمٛمٝم٤مهلل  ُم٤م اعمٕم٤مييد ومٝميو 

حتييي٧م ُمٕم٤مييييدة وسمنميييوـمٝم٤مهلل ومييي٢مذا  ظميييل اًمٙمٗمييي٤مر سمنميييط ُمييين اًمنميييوطهلل طمٞمٜمئيييل  يييوز 
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ًمٚمٛمّيييٚمٛملم  ن يٜم٘مْميييوا اعمٕم٤مييييدةهلل و ن يٕمتيييؼمويم حمييي٤مرسملم يميييام وىمييي  سميييلم اًمبؾميييو  

 عمنميملم ذم هم وة اًمٗمت .قمٚمٞمه اًمّالهل وسملم ا

ـمٞمييي٥م اًميييٜم٘م  واَييي هلل شمٗمْميييٚم٧م وىمٚمييي٧م  ٟميييه ذم سمٜمييي٤متهلل ذم مخيييبهلل ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 دؾمتورهلل  ذًا يٜم٤م  ظمالك يتٕم٤مرض ُم  اإلؾمالهل.

ييي٤م  ظمييي اطمٙمييي يمييالهل اًمنمييع سميي٤مر  ام ومٞمييكهلل قمٜمييدُم٤م يٙمييون يٜميي٤م  رضمييل  اًمِمييٞم :

 ذُمي يٕمٞم  ذم دوًم٦م ُمّٚمٛم٦مهلل يل  بهل قمٚمٞمه ذاب ا ٛمب 

يييي٤م  ظميييي رسمٜمييي٤م ىمييي٤م : )وم٤مؾمييي٠مًموا  ييييل اًميييليمب  ن يمٜميييتم ٓ ٓ  يييوز حتٙميييي سمٕم٘مٚميييك 

 شمٕمٚمٛمون(.

َ ﴿طمباهل قمٚمٞمه يلي٥م يٕمْد اًمّمٚمٞم٥م ذم اًمٙمٜمٞمّي٦م  ٓهلل  ْد شَمَْيلمَّ يِن ىمَي َباَع ذِم اًميدِّ ٓ  يِمْي

ؿْمُد ُِمنَ  اإلؾمالهل  طمٙم٤مهل وذيٕمي٦م واَيح٦م ٟميػمة يميام ىمي٤م  قمٚمٞميه  [256]البقر :﴾ اًمَٖميِّ  اًمبا

ًمٙمين ُمي   شٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مري٤م ٓ يْمل قمٜمٝمي٤م  ٓ ي٤مًميكشمبيمتٙمم قمغم سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م ًمٞم»اًمّالهل: 

إؾمييف ٟمحيين ش ٟمٕمييد ٟمٕمييبك ديٜمٜميي٤م و ؾمييالُمٜم٤مهلل وًمييلًمك قمٜمييدُم٤م ٟمٜميي٤مىم   ُمورٟميي٤م سمٕم٘موًمٜميي٤م 

 وسم٠ميوائٜم٤م ومٜم٘م  ذم ُمثل يلا اًمتٜم٤مىم هلل ويلا ٓ  وز ٟمٕمم.

سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٛمٕم٤ميييدة يييلع ... و ن  ُمبيٙميي٤م طمِييت  مم اًمّييٕمودي٦م سمييدون  ُمداظمٚميي٦م:

 ٞمٝم٤م ومبض يلا ُمن ٟم٤مطمٞم٦مهلل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.. ذن ُمن اًمّٕمودي٦مهلل ومب٧َم قمٚم

 ٓ ىمْل اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. اًمِمٞم :

 ُمبشمْٓم٦م ُمٕمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :
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ُمبشمْٓم٦م ُمٕمٝم٤مهلل قمٜمدٟم٤م اًمّميٚمٞمْٞملم قمٜميدُم٤م يمي٤مٟموا ذم اًمِمي٤مهل يمي٤من  يدث سميلم  ُمداظمٚم٦م:

اًمّمييٚمٞمْلم وسمٕميي  اعمّييٚمٛملم يمٛمٕم٤ميييداتهلل يييل يم٤مٟميي٧م اعمٕم٤ميييدات يييلع شمٚميي هل سميي٤مىمي 

 اعمّٚمٛملم 

ُم٤مذا ٟم٘مو  ي٤م  ظمي ام هيديٙمم  ٟم٘مو  ُمن ىمتل ُمٕم٤ميدًا ذم ...هلل وًمٞمه  ٟم٤م  اًمِمٞم :

ُمن ىمتل ُمٕم٤مييدًا ذم يمٜمٝميه ش ييبح رائحي٦م اسٜمي٦مهلل و ن »اًملي  ىمو  و ٟمام ٟمْٞمك ي٘مو : 

وم٠مٟمي٧م أن ُمي٤م اًميلي طمّميل ًميك  اًميلي طمّميل  شر ٝم٤م ًمتوضمد ُمن ُمّػمة يملا ويميلا

وقميييم شمتّييي٤مء هلل يييي٤م شميييبى ًميييك  ٟميييك ٟمّيييٞم٧م ٟمْٞميييك وذيْييي٧م ًمتتٕمْيييد أن سمّميييالح اًميييدين 

يييي١مٓء اعمّيييٚمٛملم ذم زُمييين صيييالح اًميييدين يمييي٤مٟموا يٜمٗميييلوا اعمٕم٤مييييدة  هل ٓ  ُمييي٤م اًميييلي 

شمتّمييورع  ذا يميي٤مٟموا ُمّييٚمٛملم يٜمٗمييلوا اعمٕم٤ميييدات  هل يٜم٘مْمييوي٤م  ُميي٤م اًمييلي شمتّمييورع ييي٤م 

  ظمي 

 يٜمٗملوي٤م  ذا يم٤من اًمكم.. ُمداظمٚم٦م:

يمين يي٤م  ظميي دقميه ييوهلل ومٝميو يمي٤من ؾمي٤ميم٧م قمٜميدُم٤م يمٜمي٧م  ٟمي٧م شمتحيدث وم٠مٟمي٧م  اًمِمٞم :

 ؾم٤ميم٧م ويو يتحدثهلل ٟمٕمم.

قمٗمييييوًا ييييي٤م ؿمييييٞم  يٕمٜمييييي ُمتييييى يم٤مٟميييي٧م شمٙمييييون اًمِميييي٤مهل ُمٕم٤ميييييدة صييييٚمٞمْٞم٦م ذم  ُمداظمٚميييي٦م:

ومٚمّيييٓملمهلل يييي٠ميت صيييالح اًميييدين  و هميييػمع ذم ُمٍمييي وي٘مييي  ذم طميييبب ُمييي  اًمّميييٚمٞمْٞملمهلل 

ويّم٤مدك  ن قمّٙمب اًمِمي٤مهل اعمّيٚمم يٙميون صي٤مك ُمٕمّيٙمب اًمّميٚمٞمْٞملم و ٤مرسميههلل ييل 

اعمٍميي اًميلي  ي٤مرب اًمّميٚمٞم٥م يم٤من خمٓمرش ؾم٤مقم٦م ُم٤م اسٞم  اإلؾمالُمي ُم٤م ؾمي٤مب 

 ذم يلع اًمٚمحٔم٦م ٕن اإلؾمالُمٞملم يم٤مٟموا ُمٕم٤ميدين اًمّمٚمٞمْٞملم 
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 ٟمييي٧م شمتّمييور اًموَييي  اعموضمييود أن يمييي٤من ذم ذًمييك اًم ُمييي٤منهلل يٙميييلا وام  اًمِمييٞم :

 قمٚمم  ذا يم٤من ومٝمٛمي ظمٓم٠م ىمل زم ظمٓم٠مهلل  ٟم٧م شمتّمور  ن صالح اًمدين يم٤من ذم ضم٤مٟمي٥م 

 ر واًمدو  إظمبى يم٤مٟموا ذم ضم٤مٟم٥م ةظمبهلل يٙملا شمتّمو

  ٟم٤م  قمبك  ٟمه يم٤من سمٕم .. ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  ؾم٠مًمك ؾم١ما .. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ووّمب قمغم ٟمٗمّك اًمٙمالهل اًمٙمثػم..  ٟم٤م  ؾم٠مًمك يٙملا شمتّمور  اًمِمٞم :

 ُم٤م ومٝمٛم٧م اًم١ّما  قمد زم  ي٤مع. ُمداظمٚم٦م:

ام هييديكهلل ُمي٤م ومٝمٛمي٧م اًمّي١ما  وشمبييد  ن شميتٙمٚمم  يْمي٤ًمهلل  ٟمي٤م  ؾمي٠مًمك سمي٤مر   اًمِمٞم :

٤م دو  يمثيييػمة  ومٝميييم ُمييين يمالُميييك ..  ن اًمٞميييوهل ًميييديٜم٤م دو  يمثيييػمةهلل ام ومٞميييك: اًمٞميييوهل ًميييديٜم

ومدوًميييي٦م اًمّييييٕمودي٦م شمورـميييي٧م و ٟميييي٤م  ىمو يييي٤م سمٙمييييل ساطميييي٦م وومٕمٚميييي٧م يييييلا آشمٗم٤مىمٞميييي٦م ُميييي  

إُمبيٙميي٤منهلل ًمٙميين دوًميي٦م اًمٕمييباب ًمييٞمه سمٞمٜمٝميي٤م وسمييلم إُمبيٙميي٤من  ي اشمٗم٤مىمٞميي٦مهلل وميي٢مذا يميي٤مٟموا 

ين  ظمٓم٠متهلل اًمّٕموديلم يلا اًملي  ومٝمٛمه ُمن يمالُمك  يْم٤ًم  ذا يمٜم٧م خمٓمرش ىمل زم  

وم٤مًمييلي  ومٝمٛمييه ُميين يمالُمييك  ٟمييه  ذا يم٤مٟميي٧م اًمدوًميي٦م اًمّييٕمودي٦م شمورـميي٧م وشمٕم٤ميييدت ُميي  

إُمبيٙمييي٤منهلل ومييي٤مًمٕمباب ش شمتيييورط ييييلع اًمورـمييي٦م وًمٞمّييي٧م يٜمييي٤م  ُمٕم٤مييييدةهلل ومييي٢مذا يم٤مٟمييي٧م 

اًمّٕمودي٦م ٓ  وز  ٤م  ن شمٕمتدي و ٥م قمٚمٞمٝم٤م  ن حت٤موم  قمغم اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مب يمام 

يم٤من اًموَ  شم٘مو  ذم زُمن صالح اًمدين ذطمٜم٤م ةٟمٗم٤ًم وم٤مًمٕمباب ًمٞم٧ّم ُمٚم ُم٦مهلل ويٙملا 

  ًمٞمه يملًمك 
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٤م  ىمو  ًمك اسواب ُمن ٟم٤مطمٞمتلم:  وًٓ  ن يم٤من اًموَ  ذم زُمين صيالح  اًمِمٞم :

اًمدين يمام شمٔمن ومٚميٞمه وَيٕم٤ًم ذقمٞمي٤ًمهلل وطمٞمٜمئيل ؾميتٗمٝمم  ن ىمٞم٤مؾميك قميغم ذا  اًموَي  

يييل  ييوز ٓ يٗمٞمييد  ؿمييٞمئ٤ًم ٕٟمييه ىمٞميي٤مس همييػم ُمنمييوع قمييغم واىميي  همييػم ُمنمييوعهلل سمٛمٕمٜمييى 

 ًمٚمٛمّٚمٛملم  ن يٙموٟموا دوًٓ  و يٙموٟموا دوًم٦م واطمدة 

 دوًم٦م واطمدة. ُمداظمٚم٦م:

دوًمي٦م واطميدةهلل أن ذم زُمين صيالح اًميدين يم٤مٟمي٧م دوييالت سميال ؿميك يميام  اًمِمٞم :

يييو اًمِميي٠من أنهلل يييل شمٔميين يمييل دوًميي٦م يم٤مٟميي٧م حتيي٤مرب اًمّمييٚمٞمْٞملم ًموطمييدي٤م  هل اًمييدو  

 يوُمئل عٕمٝم٤م صالح اًمدين عم٘م٤مشمٚم٦م اًمّمٚمٞمْٞملم 

 عٕمٝم٤م سمٕمد  ن طم٤مرب سمٕمْمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 صحٞم   ٟمه طم٤مرب سمٕمْمٝم٤مهلل ًمٙمن أن ٟمتحدث قمن اًمّمٚمٞمْٞملم. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم عٕمٝمم  هل ٓ  اًمِمٞم :

 عٕمٝمم سمٕمد  ن آَمب  ٤مرب سمٕمْمٝمم. ُمداظمٚم٦م:

ام هيييديك.. ام هيييديك ييي٤م  ظمييي ٟمحيين ٓ ٟمتحييدث قميين ىمْييل وًمٙميين قميين  اًمِمييٞم :

ٞملم يمي٤مٟموا دو  ُمتٗمبىمي٦م يميام ٟمحين اًمٞميوهل  هل  هنيم سمٕمدهلل طملم ىم٤مشمل صالح اًميدين اًمّميٚمٞمْ

 ص٤مروا يدًا واطمدة قمغم اًمّمٚمٞمْٞملم 
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 ش ي٘م٤مشمٚمٝمم ذم ُمٕمبيم٦م واطمدة ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :

صالح اًميدين ش ي٘م٤مشميل اًمّميٚمٞمْٞملم ذم ُمٕمبيمي٦م واطميدةهلل سمٕمي  اعمّيٚمٛملم  ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من ي٘م٤مشمل اًمّمٚمٞمْٞملم وُم  ...

ودمٕمٚمٜميي٤م سمٕمييد يييلا ٟمٗمييت  سميي٤مب إؾمييئٚم٦مهلل  ٟميي٤م   ٟميي٧م ام هيييديك شمْمييٞم  وىمتٜميي٤م اًمِمييٞم :

 ؾم٠مًمك ؾم١ما  عم٤مذا ٓ دمٞمْٞمٜمي  يٕمٜمي ومبض قميكم  ٟميك  ذا ؾمي٠مًمتٜمي  ضمٞمْيك و ٟمي٤م  ذا 

 ؾم٠مًمتك ٓ دمٞمْٜمي  

  ضم٤موسمك ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟم٧م ٓ دم٤موبهلل  ٟم٤م  ىمو  ًمك: طملم ىم٤مشمل صيالح اًميدين اًمّميٚمٞمْٞملم ىم٤مشميل  اًمِمٞم :

ومت٘ميو  سمٕميد وىمْيل وهميػم ييلا.. ُمي٤م ُمٕمٜميى سمٛمٗميبدع  و ُمي  اًميدو  إظميبى  ٓ دمي٤موب 

ييييلا اًمتٗمّميييٞمل   ٟمييي٤م  ىميييو  ًميييك طميييلم ىم٤مشميييل اًمّميييٚمٞمْٞملم صيييالح اًميييدين يمييي٤من سمٛمٗميييبدع  و 

 اًمدو  يم٤مٟم٧م ُمتٗم٘م٦م ُمٕمه قمغم ىمت٤م  اًمّمٚمٞمْٞملم 

 يم٤من ُموطمد اًمدوًم٦م دوًم٦م واطمدة حت٧م ىمٞم٤مدشمه. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا يلا يو اسوابهلل أن ُم٤م يو اًموَ   اًمِمٞم :

 .اًموَ  ذم دو  ُمداظمٚم٦م:

  ذًا يمٞمف شم٘مٞمه اًموَ  يلا قمغم ذا  اًموَ   اًمِمٞم :

 ٓ ٟم٘مٞمّه ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:
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ٓ يّم  يلا اًم٘مٞم٤مسهلل وم٤مًملي يبيد  ن ي٘مٞمه يي٤م  ظميي ام هييديٜم٤م و يي٤م  ٓ  اًمِمٞم :

 سمد  ن يٙمون رضمل قم٤مش سم٤مًم٘مٞم٤مس.

 وًمٙمن عٕمٝمم ذم يوهل واطمد... ُمداظمٚم٦م:

يمييييي٤مٟموا دوًمييييي٦م واطميييييدة اؾميييييٛم  يييييي٤م  ظميييييي ام هييييييديكهلل  ذا اقمؽمومييييي٧م  هنيييييم  اًمِميييييٞم :

واقمؽموم٧م  هنم أن دو  يمٞمف شم٘مٞمه دو  قمغم دوًم٦م  دو  ُمتٗمبىملم  قمداء سمٕمْمٝمم 

ًمييْٕم هلل ٟميي٤مس ُميي  اًمّمييٚمٞمْٞملمهلل وٟميي٤مس َييد اًمّمييٚمٞمْٞملم واعمّييٚمٛملم..  مم ةظمييبع يمٞمييف 

 ىمٞمه يلا اًموَ  قمغم ذا  اًموَ   ي٤م ًمٞم٧م اًمدو  أن يتٗم٘موا ُم  سمٕمْمٝمم اًمْٕم  

 َد اًمّمٚمٞمْٞملم.

 يم٤من خيبج سمٕمّٙمب اًمِم٤مهل..صالح اًمدين  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمحن ٟمبيد  ن ٟمٕم٤مًم٩م إُمب اًمواىم  أن. اًمِمٞم :

 ... ُمٕمّٙمب ... ُمداظمٚم٦م:

ُم٤م ًمك وًمٚمت٤مري هلل أن ٟمبيد  ن ٟمٕم٤مًم٩م اًمواىم  يمٞمف شمٕم٤مسه  ؾم١ما   ٥م  اًمِمٞم :

 ن ٟمٕميي٤مًم٩م أن اًمواىميي هلل ذا  ُم٣ميي واٟم٘م٣ميي وام ٟمٍميي اعمّييٚمٛملمهلل أن يييلا اًمواىميي  

ًمٕمبسمٞميي٦م ُمتٗمبىميي٦م ويمييل ُمٜمٝميي٤م  يي٤م ىميي٤مٟمون وٟمٔميي٤مهل خييي٤مًمف ٟمٔميي٤مهل يمٞمييف ُيٕميي٤مًم٩م سمْ٘ميي٤مء اًمييدو  ا

 أظمب وىم٤مٟمون أظمبهلل  هل  ن قمٚمٞمٝمم  ن يتحدوا يمام احتد صالح اًمدين 

 ٓ سمد  ن يتحدوا. ُمداظمٚم٦م:

وميي٢مذًا ُميي٤م اًمييلي يٗمٞمييد  رضموقمييك ًمٚمتيي٤مري  اًم٘مييديم ُميي٤م داهل اًمتيي٤مري  الييدي٨م  اًمِمييٞم :

ػموا يييي١مٓء َيييد اًمٙمٗمييي٤مر خمييي٤مًمف ًمٚمتييي٤مري  اًم٘ميييديم  ومييي٢مذًا ُمييي٤م اًمٕمٛميييل أن طمتيييى يّمييي
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 وَد اًمّمٚمٞمْٞملمهلل ُم٤م يو اًمٕمٛمل 

شموطمٞمد اعمّٚمٛملم سمٜمٗمه ـمبي٘م٦م صالح اًمدينهلل ويم٤من يِب يميل واطميد  ُمداظمٚم٦م:

 خي٤مًمٗمه وطمدع طمتى و ن احتد ُم  اًمٜمّم٤مرى. 

 ام هيديك يلا يْلم  ن صالح اًمدين ص٤مر ٟمْٞمك  اًمِمٞم :

 ٓ صالح اًمدين ُم٤م يو ٟمْي. ُمداظمٚم٦م:

شمبضمييي  ًمٜمْٞميييك اًميييلي ٓ ي٠مشمٞميييه اًم٤ْمـميييل ُمييين سميييلم يدييييه وٓ ُمييين  ذًا عمييي٤مذا ٓ  اًمِميييٞم :

 ظمٚمٗمه 

 ٟمٕمم ٟمبضم . ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اًملي وضمدشمه ذم صالح اًمدين وش دمدع ذم اًمٜمْي اًمٙمبيم  اًمِمٞم :

ُميي٤م وضمييدٟم٤م ذم صييالح اًمييدين رء  ¢صييالح اًمييدين يميي٤من ُمتّْيي  ًمٚمٜمْييي  ُمداظمٚميي٦م:

 ضمديد.

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :

 .¢  حمٛمد ٓ ٟمتْ  صالح اًمدين ٟمحنهلل سمل ٟمتْ ُمداظمٚم٦م:

 ًملًمك ىم٤م  اًمٕمبش اًم٘مديم: وُمن ورد اًمْحب اؾمت٘مل اًمّواىمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم صحٞم . ُمداظمٚم٦م:

ًمٚمّييي٤مىمٞم٦م ومييي٤مًمْحب ييييو حمٛميييدهلل وصيييالح اًميييدين ييييو اًمّييي٤مىمٞم٦مهلل عمييي٤مذا شمبضمييي   اًمِميييٞم :

٦م ًمواىمييي  اًميييدو  اًمٕمبسمٞمييي٦م اًمٞميييوهل   ًميييٞمه  وشميييؽم  اًمْحيييب  ومْحيييب  ييييلا ُمييي٤مذا ي٘ميييو  ًميييك سم٤مًمٜمّييْي

اًمٞمٝمييود وَييد اًمّمييٚمٞمْٞملمهلل َييد اًمْييوذيلم َييد اًمٙمٗمييب قمييغم اًمواضميي٥م قمٚمييٞمٝمم  ن يتحييدوا َييد 

  يمل  ٟمواقمه ووضمويه  ًمٞمه يملًمك
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ًا  يييييل شمّييييٛم   ييييم صييييوشم٤ًم   هنييييم يبيييييدون  ن يميييي ذًا يييييل شمّييييٛم   ييييم ر اًمِمييييٞم :

 يتحدوا قمغم اإلؾمالهل ودين اإلؾمالهل  ىمٚمٝم٤م س ٦م ٕرى.

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

قمٚمٞمك سم٤مًمت٤مري  اسدييد أن واٟمٔميب   ذًا عم٤مذا شمْح٨م ذم اًمت٤مري  اًم٘مديمهلل اًمِمٞم :

ُميي٤م اًمييلي  يي٥م أن  ن يٙمييون اًمواىميي    وًٓ: ومييٞمام يتٕمٚمييق سم٤مًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م اعمتٗمبىميي٦مهلل 

صم٤مٟمٞميي٤ًم: ُميي٤م يتٕمٚمييق سميي٤مٕومبادهلل  ومييباد يمييل اعمّييٚمٛملم قمٚمٞمييه واضميي٥مهلل ومييام يييو واضمْٜميي٤م ٟمحيين 

اًمٞمييوهل  واضمْٜميي٤م  ن يمييل ُمٜميي٤م يٜمّميي٥م طم٤مًمييه يم٠مٟمييه رئييٞمه دوًميي٦م وسمٕمييدين  ن يْميي  ٟمٔميي٤مهل  ن 

٤مشميييل إُمبيٙمييي٤من ٕهنييي٤م شمورـمييي٧م ُمييي  اًمّيييٕمودي٦م وضمٚمْتٝمييي٤م  مم سمالدييييمهلل ُمييين اًميييلي ٟم٘م

يّيتٓمٞم  ىمتيي٤م  إُمبيٙميي٤من ُمين اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦م اًمٞميوهل واًمؼميٓميي٤من واًمٗمبٟمّييٞملم وٟمحييو 

 ِْن ﴿ذًمييك  صمييم ٟمحيين همٗمٚمتٜميي٤م ُميي  إؾمييفهلل همٗمٚمتٜميي٤م سمٕمٞمييدة وأن  شمٞميي٧م سم٤ملجيي٦مهلل ويييي 

يُممْ  وا امََّ َيٜمٍُمْ يُمْم ﴿ ُم٤م ُمٕمٜمى [3]محم::﴾شَمٜمٍُمُ وا امََّ َيٜمٍُمْ   [3]محم::﴾ ِْن شَمٜمٍُمُ

 ُمّٚمم طم٘مٞم٘مي و ٤مرب. ُمداظمٚم٦م:

 و ين اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م ال٘مٞم٘مٞم٦م  ين يي  اًمِمٞم :

وُم٤م يدريٜمي وُم٤م يدريك  ذا  ٟم٤م ُم١مُمن ييل شمّيتٓمٞم   ن شمٕميبك  ين ًمّي٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ُم١مُمن 

 يٜم٤م  ؾم١ما  ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :

 ن يٕم٤ميد يم٤مومبًا قمغم ُمّٚمم  يل  وز ًمٚمٛمّٚمم   ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  وز. اًمِمٞم :
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 ومٚملًمك ُمٕم٤ميدة اًمّٕمودي٦م شمٕم٤ميدوا ُم  يمٗم٤مر قمغم ُمّٚمٛملم. ُمداظمٚم٦م:

ام هييييديكهلل و ٟمييي٤م ُمييي٤م اًميييلي  ىميييو    ٟمييي٤م  ىميييو   ن ييييلا ظمٓمييي٠م وٓ  يييوزهلل  اًمِميييٞم :

 وٟمحن ًمٜم٤م حم٤معات ذم يلع اًم٘مْمٞم٦م ومام يو ُمٕمٜمى يلا اًم١ّما  

شمى طمتى  ٛمي شميدظمل اًمٕميباب ذم اًمّيٕمودي٦مهلل اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤ميد   ُمداظمٚم٦م:

 واومبض  ن اعمٕم٤ميد يو اًملي اقمتدىهلل  ٓ يٙمون يٜم٤م دُمه طمال  قمغم اعمّٚمٛملم 

 ي٤م  ظمي حتدصمٜم٤م قمن يلا ؾم٤مسم٘م٤ًم ام هيديك. اًمِمٞم :

 ةُملم ي٤م رب اًمٕم٤معملم. ُمداظمٚم٦م:

 يم٠مٟم٤م ٟمتحدث ُم  اسدرانهلل أن  ش  ذيمب ًمٙمم ىمّم٦م صٚم  الديْٞم٦م  اًمِمٞم :

 ٘مْموا اًمٕمٝمد ....ٟم ُمداظمٚم٦م:

 ام هيديٙمم. اًمِمٞم :

  ٟم٤م ةؾمف. ُمداظمٚم٦م:

 ام هيديٙمم سمه يمٜم٧م ٟمٕم٤ّمن  ٟم٧م. اًمِمٞم :

 ( 00:  29:  29/ 420) اهلدى والنور/

 ( 00:  30:  58/ 420) اهلدى والنور/
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 ِن ٍِاك واٌع أُ حيتن العراق 

 وديٍة شعودية

اعم٤مٟم   ن  تل  يل يٜم٤م  ُم٤مٟم  ذقمي  ذا ىم٤مُم٧م البب اًمؼمي٦م يل ُمن اًم١ّما :

 اًمٓميييلم سميييالً اًمٕميييباب ُمديٜمييي٦م ُمييين اعميييدن اًمّيييٕمودي٦مهلل ومييي٢من ذم سمٖميييداد ىميييد ىمييي٤مًموا: ىميييد زاد 

 سم٤مؾمتحالًمه ُمديٜم٦م ا ٗمجيهلل ومٝمل ذم ذًمك.

 ىمد زاد ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 اًمٓملم سمٚم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ُمن  اًمِمٞم :

 اًمٕمباب قمٜمد اؾمتحالًمه. ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٓملم سمٚم٦م يمام ي٘موًمون عم٤م اًمٕمباب  ظمل ا ٗمجي ومٚمامذا ي٠مظملي٤مهلل يلا زاد ُمداظمٚم٦م:

يييو اًمٕمييباب ٟمحيين ذيمبٟميي٤م  يمثييب ُميين ُمييبة سم٠مٟمييه يٕمتييؼم سم٤مهمٞميي٤ًم عمجييبد اطمتالًمييه  اًمِمييٞم :

ًمٚمٙمويييي٧مهلل وًميييلًمك ومييي٤مطمتال  هميييػم اًمٙمويييي٧م طمٙمٛميييه طمٙميييم اطمتالًميييه ًمٚمٙمويييي٧مهلل  ي: 

آطمتال  إو  ٓ  وزهلل و ُم٤م يتٚموع ُمن اطمتال   ن  ُمٙمٜمه ذًمك ومال  وزهلل وطمّْه 

سميلم  رَيه وسميلم اقمتيداء هميػمع قمٚمٞميههلل طمتيى اًمٙمويي٧م   ن يداوم  قمن  رَيههلل و ن  يو 

 ُم٤م  وز ًمه  ن يداوم  قمٜمههلل ٕٟمه يلع ًمٞم٧ّم  رَه.

 ( 00:  23:  07/ 468) اهلدى والنور/
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 التربع بالدً لمذيغ العراقي

يييل  ييوز اًمتييؼمع سم٤مًمييدهل  و سمٖمييػمع ًمٚمجييٞم  اًمٕمباىميييهلل وميي٢من سمٕميي   ظمواٟمٜميي٤م  اًمّيي١ما :

 وٓ  وز اًمتؼمع  مهلل وُم٤ّمٟمدهتم  ذم اًمٕمباب يٛمٜم  يلاهلل ي٘مو :  هنم يمٗم٤مر

يٜميي٤م ىمْمييٞمت٤من:  طمييدا ٤م داظمٚميي٦م ومييٞمام يمٜميي٤م حتييدصمٜم٤م قمٜمييه  يْميي٤ًم  يمثييب ُميين ُمييبةهلل  اًمِمييٞم :

ٟمحيين ُموىمٗمٜميي٤م سمٕمييد  ن شمْييلم ُميين يجٛميي٦م اًمٙمٗميي٤مر وُميين ُمٕمٝمييم ُميين اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م قمييغم 

اًمٕمييباب شمْييلم ُميين يييلع ا جٛميي٦م  ن اعم٘مّمييود ًمييٞمه يييو  قميي٤مدة اًمٙموييي٧م  مم  صييح٤مسمههلل 

حتٓمييٞمم اسييٞم  اًمٕمباىمييي وسم٤مًمتيي٤مزم اًمِمييٕم٥م اًمٕمباىميييهلل عميي٤م شمْييلم يييلا و ٟمييام اعم٘مّمييود 

ىمٚمٜم٤م:  ٥م قميغم اعمّيٚمٛملم  ن يٙموٟميوا قموٟمي٤ًم ًمٚمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل وًميٞمه قموٟمي٤ًم لي ب 

اًمْٕم٨م  و ًمبئٞمه طم ب اًمْٕمي٨مهلل واَي   مم يٜمي٤م  يتٗميبع قميغم ييلا اسيواب ضميواب 

ُمٕموٟمي٦م  قمن ؾم١ماًمك وقمين ُمثٚميه يتٙميبر هلل ُميثالً ييل  يوز  قم٤مٟمي٦م اًمِميٕم٥م اًمٕمباىميي سمٙميل

يميي٤مُٕموا  واًمٓمٕميي٤مهل واًمنميياب وٟمحييو ذًمييك  إدوييي٦م وُميين ذًمييك ُميي٤م ؾميي٠مًم٧م قمٜمييه ةٟمٗميي٤ًمهلل 

ومْٜميييي٤مء قمييييغم اعمّيييي٤مقمدة اًمٕم٤مُميييي٦م اًمتييييي يمٜميييي٤م وٓ ٟميييي ا  ٟم٘مييييو   يييي٤م يتٗمييييبع اسييييواب قميييين 

اإلقم٤مٟمي٤مت اًمٗمبقمٞمي٦م يمّي١ماًمك  ٟمي٧م قمين اًمييدهلهلل واَي   يْ٘ميى اًمٌميء اًمثي٤مين ويييو: ذم 

باىميييي ضميييٞم  يمييي٤مومبهلل ٕن ييييلا ومٞميييه اقمت٘مييي٤مدي ٓ  يييوز شمٕمٛميييٞمم اًم٘ميييو  سمييي٠من اسيييٞم  اًمٕم

ظمٓمييورة سم٤مًمٖميي٦م ضمييدًاهلل سمييل  ٟميي٤م  ىمييو  سمييل ىمييد ىمٚميي٧م ذًمييك  يمثييب ُميين ُمييبة: ٓ  ييوز  ـمييالب 

اًم٘مو  قمغم طم ب اًمْٕم٨م ٕٟمه ُمِمٙمل ُمن  ومباد يٕمدون سم٤معمئ٤مت  و إًموك يمل وميبد 
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ُمٜمٝمم يم٤مومب ٓ  وز  ن ي٘م٤م  ييلاهلل  ٓ  ذا شمْيلم  ن  ي وميبد ُمين يي١مٓء إوميباد ىمٚميوا  و 

ٜمون اًمْٕم٨م قم٘مٞمدة َد اإلؾمالهل طمٞمٜملا  ُمن شمْٜمى يلع اًمٕم٘مٞمدة يٙمون يمي٤مومبًا يمثبوا يتْ

وسهلل  ُم٤م  ـمالب اًم٘مو  سم٠من طم ب اًمْٕم٨م يمٚمه يم٤مومب ومْمالً قمين ؤُمن اًمبئٞمه  مم اعمب

اسيٞم  اًمٕميباب يميي٤مومب ييلا ٓ  يوز  ؾمييالُمٞم٤ًمهلل وقميغم ذًميك  ذا يميي٤من ٓ  يوز  ن ي٘ميي٤م  

ه وم٘مييال  ييوز شم٘مييديم اًمييدهل سم٠مٟمييه اسييٞم  اًمٕمباىمييي ضمييٞم  يميي٤مومب يْ٘مييى اسييواب  ٟمييه ًمييٞم

ًمٚمجييٞم  سمييل يييو واضميي٥مهلل قمييغم  ن يٜميي٤م  ومتييوى ُميين قمٜمييدي قمييغم ؾميي١ما : يييل  ييوز 

 شم٘مديم اًمدهل ًمٚمٙم٤مومب اًملي يّٛموع اعمواـمن 

ومٙميي٤من اسييواب: سم٠مٟمييه  ييوز ُميين سميي٤مب اإلقم٤مٟميي٦مهلل وًمٙميين ؾمييواء يم٤مٟميي٧م اإلقم٤مٟميي٦م  ييلا 

ٜميدع اًمٙم٤مومب  و طمتى ًمٚمٛمّٚمم ومٞمٜمْٖمي  ن ي٘مٞمد ذًمك سمب ي ـمْٞمي٥مهلل ٕٟميه ًميٞمه اعمّيٚمم قم

اؾمييتٕمداد  ن يتٓمييوع سمٙمٛمٞميي٦م ُميين اًمييدهلهلل ٕٟمييه يييلا اًمتٓمييوع ىمييد يِييع وىمييد يّمييػم قمٜمييدع 

هلل وميي٢مذا يميي٤من سمدٟمييه ُمّييٚممٟم٘مييذ دهلهلل وميي٢مذًا: ٓسمييد  ن يٙمييون يييلا اًمتٓمييوع سميي٢مذاك ـمْٞميي٥م 

ي٤ّمقمدع قمغم اًمتٓموع ومٝميو ضمي٤مئ  طمتيى ًمٚمٙمي٤مومب اعميواـمنهلل وسمي٤مًمتٕمْػم اًمنميقمي: اًمٙمي٤مومب 

اًمٚمٖمييي٦م اًمنميييقمٞم٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ٕهنييي٤م  اًميييلُميهلل ٕن يمٚمٛمييي٦م ُميييواـمن ييييلع يمٚمٛمييي٦م دظمٞمٚمييي٦م ذم

شمّميييييْ  قميييييغم اًمٙمييييي٤مومب واعمّيييييٚمم صيييييْٖم٦م واطميييييدة ٓ وميييييبب سميييييلم اعمّيييييٚمم واًمٙمييييي٤مومب ذم 

ال٘موبهلل ويلا ُم  إؾمف ي٘موًمه سمٕم  اًمٙمت٤مب اإلؾميالُمٞملم وسمٕمي  اعمحي٤معينهلل 

 يم ُمي٤م ًمٜمي٤م وقمٚميٞمٝمم ُمي٤م » ٟميه ىمي٤م  ذم طميق  ييل اًملُمي٦م:  ¢سمل ييبوون ذًميك قمين اًمٜمْيي 

ًمههلل وًملًمك ُمن يلا الدي٨م اًملي ٓ  صل ًمه سمٕمواُميل  ويلا طمدي٨م ٓ  صل شقمٚمٞمٜم٤م

 ظمييبى  يمثبييي٤م  ضمٜمْٞميي٦م ٍى اؾمييتٕمام  يمٚمٛميي٦م اعمييواـمن قمييغم  ًمّييٜم٦م اعمّييٚمٛملم اًمٞمييوهلهلل 

يييٚمِِٛملَم ﴿ُمييي   ن ييييلع اًمتّيييٛمٞم٦م شمتٜمييي٤مرم ُمييي  اًمنمييييٕم٦م وطمّيييْٜم٤م ىميييو  رسمٜمييي٤م:  ّْ  وَمَٜمَْجَٕميييُل اعْمُ
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 .[36]القلم:﴾ َُم٤م ًَمُٙمْم يَمٞمَْف حَتُْٙمُٛمونَ *  يَم٤معمُْْجِبُِملمَ 

 ومٝملا ضمواب ؾم١ماًمك اًمث٤مين.

 (  00:  24:  52/ 468) اهلدى والنور/
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 وُمَُّصحلي قتن اجلٍود العراقيني وِي ُي

  ومتى سمٕم  اًمٕمٚمامء سمجواز ىمتل اسٜمود اًمٕمباىمٞملم ويم يّمٚمونر ُمداظمٚم٦م:

 ام  يمؼم. اًمِمٞم :

 ومامذا ضمواسمٙمم  ُمداظمٚم٦م:

 ين هنٞميييي٧م قميييين ىمتييييل »سمٚمٖمٜميييي٤م يييييلاهلل ويييييلا خييييي٤مًمف الييييدي٨م اًمٍمييييي :  اًمِمييييٞم :

 .شاعمّمٚملم

ًمٕمن ام اًمٕم٘مبب ٓ شمدع اعمّمكم وٓ همػم » ٓ يّتد  ؿمٞمخٜم٤م سمحدي٨م:  ُمداظمٚم٦م:

 . شاعمّمكم

 يٝمه يٝمه اًمِمٞم :

ًمٕمن اًمٕم٘مببا ٕهن٤م شمٚمدغ  -قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل–يٕمٜمي   ذا يم٤من اًمٜمْي  ُمداظمٚم٦م:

 اعمّمكم

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم اًمِمٞم :

اًميكم  شومٚمٞم٘م٤مشمٚمه وم٢مٟمام ييو ؿميٞمٓم٤من»ّت٠مٟمه سمه. ويٕمٜمي م٤مهل يلا يٕمٜمي ٓ ي ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مٓم  صالشمه.



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

777 

 يٝمه ُمداظمٚم٦م:

  ي يلا اؾمتٜم٤ْمط سمٕمٞمد ؿمويه. اًمِمٞم :

 يه ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ( 00:  45:  35/ 511) اهلدى والنور/
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 دروط وعرب وَ أزوة اخلمير

أن ي٤م ؿمٞمخي يلع  طم٤مدي٨م ال٘مٞم٘م٦م يي ختٓمٞمٓمي٤مت ويْيدو  هني٤م ؾميتٜمٗمل  اًم٤ّمئل:

ىمْل البب اًمٕمباىمٞم٦م اإليباٟمٞم٦مهلل أن اليبب اًمٕمباىمٞمي٦م  البب اًمٕمباىمٞم٦م اًمٙم٤مومبةهللسمٕمد 

اًمٙمييي٤مومبة َيييد اًمٙمٗمييي٤مرهلل يٜمييي٤م  ختٓمٞمٓمييي٤مت ًمٕمٛميييل شمبشمٞمْييي٤مت ُمٕمٞمٜمييي٦م عمٜمٓم٘مييي٦م ُمييي٤م يّيييٛمى 

سم٤مًمنمييب إوؾمييال اًمتييي يييي اعمٜمٓم٘ميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وُميين َييٛمن إـمبوطميي٤مت 

ٛمٙميين  ن شمتٛمٚمٙمٝميي٤م اًمييدو  اًمتييي صيي٤مر آشمٗميي٤مب  ن شموَيي  رىم٤مسميي٦م قمييغم إؾمييٚمح٦م اًمتييي ي

اًمٕمبسمٞميي٦مهلل ومٝمييل  ييوز ذقميي٤ًم ىمْييو  ُمْييد   ن شمْميي  دو  ُمٝمييام يم٤مٟميي٧م يييلع اًمييدو  ؾمييواء 

يم٤مٟم٧م يم٤مومبة  و ُمّٚمٛم٦م آشمٗمي٤مب ُمي  دو  قمبسمٞمي٦م  ظميبى  و دو  ُمّيٚمٛم٦مهلل قميغم اًميدو  

اعمّٚمٛم٦م إظمبى  ن حتد ُمن ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م و ُمٙم٤مٟمٞم٤مهت٤م ًمٚمتّٚم  اًملي يٛمٙمن  ن شمّميد سميه 

 وز وإُمب  ُمب اـميبادي سمٛمٕمٜميى:  ٟميك ٓ شمّيتٓمٞم   ٟمي٧م  ن قمن ٟمٗمّٝم٤مهلل و ذا يم٤من ٓ 

شمتٛمٚمك يلع إؾمٚمح٦م ذم اعم٘م٤مهل إو   و شمتٛمٚمك ُمٙموٟم٤مهت٤مهلل اصمٜميلم ذم اعم٘مي٤مهل اًمثي٤مين 

 ن يلع اًمدو  اًمتي شمبيد  ن شمْمي  قمٚمٞميك ييلا الِي سم٤مٓؿميؽما  ُمي  اًميدو  اًمٕمبسمٞمي٦م 

ُمٕمٝمييي٤م يميييام  إظميييبى  و طمتيييى سميييدون آؿميييؽما  ُمٕمٝمييي٤م ىمييي٤مدرة ذم  ي لٔمييي٦م  ن شمٗمٕميييل

لَّ اًم٘مْميييٞم٦م عسميييه يمييي٤من ٓسميييد ٕٟميييه مٚميييك  ومٕمٚمييي٧م ُمييي  اًمٕميييبابهلل سمٛمٕمٜميييى:  ن اًمٕميييباب ضُمييي

ضمٞمِميي٤ًم ىموييي٤ًم ومٚمييك  ؾمييٚمح٦م وم٤مقمٚميي٦مهلل وميي٤مٔن يييباد  ييلع اعمٜمٓم٘ميي٦م  ن ٓ شم٘مييوهل ىم٤مئٛميي٦م ٕي 

 ىموة قمبسمٞم٦م  و  ؾمالُمٞم٦م طمتى شمّتحوذ قمغم يلع اًمت٘مٜمٞمي٦م اًمٕم٤مًمٞمي٦مهلل وميام طمٙميم اًمنميع ذم
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 اًمٓم٤مقم٦م  هل ُم٤مذا  قمّم٤م يلا إُمبهلل يل ي٘م٤موهل يل يِمق

هلل ٓ وميبب ُمّيٚمم ٟمي٤م  قمت٘ميد  ن ُمثيل ييلا اًمّي١ما  ُمي٤م خيٗميى ضمواسميه قميغم يميل  اًمِمٞم :

سملم قم٤مش وُميتٕمٚممهلل و قمت٘ميد  ن ييلا اًمّي١ما  ًميه ٟميامذج يمثيػمة ويمثيػمة ضميدًاهلل وُمثيل ييلا 

الٙمييم يييو ٟميي٤مسم  ُميين قمييدهل شمٓمْٞمييق اًمنميييٕم٦م اإلؾمييالُمٞم٦م ُميين يمييل اًمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م شمٓمْٞم٘ميي٤ًم 

ُمييييب اًمييييلي  وضمييييد ذم اعمجتٛمٕميييي٤مت اإلؾمييييالُمٞم٦م ـموائييييف ُمتٕمييييددة ذقمٞميييي٤ًم يميييي٤مُمالًهلل إ

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتي يم٤مٟم٧م شمّٛمى ذم سمٕم  اًمّيٜموات  هللآدم٤مي٤مت وإومٙم٤مرهلل وُمٜمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م

اعم٤مَيييٞم٦م سمجامقمييي٦م اًمتٙمٗميييػم وا جيييبة وشمّيييٛمي أن ٟمٗمّيييٝم٤م سمجامقمييي٦م اسٝمييي٤مدهلل يييي١مٓء 

يٕمٚمٜمييييون  ن يييييلع اًمييييدو  اًمتييييي حتٙمييييم سمٖمييييػم ُميييي٤م  ٟميييي   ام يييييي دو  يميييي٤مومبةهلل و يييي٥م 

ا بوج قمٚمٞمٝم٤مهلل و ٥م ُم٘م٤مشمٚمتٝم٤مهلل وطمٞمٜمام ٟمٜم٤مىم  يلا اًمٜموع ُمن اًمٜم٤مس ٟمٜم٤مىمِميٝمم ُمين 

 ٟم٤مطمٞمتلم اصمٜمتلم:

اًمٜم٤مطمٞمييي٦م إومم:  ن  ـميييالب اًمٙميييالهل سمتٙمٗميييػم يييي١مٓء الٙمييي٤مهل و ظميييباضمٝمم ُمييين دار 

اإلؾميييالهل ييييلا همٚميييو ُمييين اًم٘ميييو  ٓ  يييوزهلل ٕن اعمّيييٚمم ٓ  يييوز  ظمباضميييه ُمييين دائيييبة 

ُمن  طمٙم٤مهل اإلؾمالهلهلل وفمٝمب ذًمك اإلٟمٙمي٤مر ُمٜميههلل وًميٞمه اإلؾمالهل  ٓ سمام  ذا  ٟمٙمب ؿمٞمئ٤ًم 

عمجيييبد خم٤مًمٗمتيييه ًمنؾميييالهل قمٛمٚمٞمييي٤ًمهلل وًميييٞمه اًمْحييي٨م يٜمييي٤م أن وٓ اًمِمييي٤ميد يٜمييي٤م و ٟميييام 

اًمِم٤ميد  ٟمٜمي٤م ٟم٘ميو   يم وصم٤مٟمٞمي٤م: يْيو  ن ييلع اًميدو   و يي١مٓء الٙمي٤مهل ييم ومٕميالً يمٗمي٤مر 

٤م مهلل ُمبشمييدين قميين اإلؾمييالهلهلل ومييامذا يٛمٙمييٜمٙمم  ن شمٗمٕمٚمييوا ُمٕمٝمييم شمبيييدون ضمٝميي٤مديم وىمتيي

وم٠مٟمتم ُم٤م اؾمتٓمٕمتم  ن شم٘م٤مشمٚموا اًمٞمٝمود اًملين طمٚموا ذم دي٤مريمم واطمتٚموي٤م رهمم  ٟميوومٙمم 

 ورهمم اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م يمٚمٝم٤م.

 مم اًمّيي١ما  اًمييلي ـمبطمتييه ةٟمٗميي٤ًم: ًمٕمٚمٙمييم شمييليمبون  ن   ٞمييى يي٥م  ن ٟمٕمييود ييي٤م  سميي٤م 
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 ضمييوسمتي ذم اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي ىم٤مُميي٧م وٓ ٟميي ا  ٟمٕمييٞم  ذم ةصم٤مرييي٤م اًمّييٞمئ٦م سمٕميي  اًمٜميي٤مس ًم٘مٚميي٦م 

وقميييدهل وم٘مٝمٝميييم ىمييد يتّميييورون  ٟمٜميييي شمٜم٤مىمْميي٧م قمييين  ضميييوسمتي ذم  و  اًمٗمتٜمييي٦مهلل   درايمٝمييم

وقميين  ضمييوسمتي ذم  واظمبييي٤مهلل  ىمييو  سمٕميي  اًمٜميي٤مس يٕمٜميييهلل ومييٜمحن ُميين ىمْييل يمٜميي٤م ٟمٜمّميي  

اعمتحٛمّييلم ُميين اًمٗمييبي٘ملم اعمتٕمييبىملم ُمييٜمٝمم واعمتّييٕمدين  ذا صيي  اًمتٕمْييػم: اًم ُمييواهلل 

الُمٞم٦م  ن شم٘م٤مشميل يموٟموا  طمالس سمٞموشمٙممهلل ًمٙمٜمٜم٤م ومٞمام سمٕمد ىمٚمٜم٤م:  ٥م قمغم اًمدو  اإلؾمي

ُميييي  اًمٕمييييباب اًمييييدو  اًمٙميييي٤مومبة وُميييين ُمٕمٝميييي٤م ُميييين الٚمٗميييي٤مءهلل عميييي٤مذا يييييلا آظمييييتالك ذم 

 اسواب 

ُميي٤م  دري وصييٚمٙمم اًمنميييال اًمييلي ومٞمييه  ن اًمٕميي٤مش اًمٗم٘مٞمييه ٓ يٜمْٖمييي  ن يٙمييون ضم٤مُمييدًا 

و ٟمام يتٓمور ُم  الوادثهلل ومٞمٕمٓمي يمل طم٤مًم٦م ًمْوؾمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤مهلل وعسم٧م قمغم ذًمك 

ب طمباهل إلؾمٙم٤مرع ختٚملهلل ييلا اًمنمياب ذاشميه سمٕميد  ن ُمثٚملم وم٘مٝمٞملمهلل اعمثل إو : مخ

 ص٤مر ظمالً ظمبج قمن البُم٦م  مم اإلسم٤مطم٦مهلل ضم٤مءيمم يلا اًمنميال 

اًمِم٤ميدهلل واعمث٤م  اًمثي٤مين ضمي٤مء ذيميبع ذم ذا  اًمنمييال اعمي٤مءهلل اعمي٤مء اًمٓمٝميورهلل ُمٓمٝميب 

وـميي٤ميبهلل ومتجييبي قمٚمٞمييه إطمٙميي٤مهل اًمثالصميي٦مهلل ىمييد خيييبج قميين ـمٝموريتييه  مم ـمٝم٤مرشمييههلل ومٝمييو 

ب اًمْدن وٓ يّم  اًموَوء سمههلل صمم ىميد ٝمِّ ٓمَ ٜمجّٝم٤مهلل ًمٙمن ٓ يُ يش  ٤مً ٞم٤مسمـم٤ميب  ذا  ص٤مب صم

قميين ـم٤ميبيتييههلل يٙمييلا  صيي٤مب اًمٕمييباب سمٕمييد  ن يميي٤من ُمٕمتييدي٤ًم ومتخبضمييه ي٘ميي  ذم ٟمج٤مؾميي٦م 

قمغم اًمٙمويي٧م ويمٜمي٤م ٟم٘ميو : يموٟميوا  طميالس سمٞميوشمٙممهلل وٓ شم٘مي٤مشمٚموا ُمي    طميد اًمٗميبي٘ملمهلل 

جٛميي٧م قمٚمٞمييه شمٚمييك واًمْحيي٨م يييلا ُمٕمييبوك ًمييديٙمم شمٗمّمييٞمل اًم٘مييو  ومٞمييههلل  ُميي٤م سمٕمييد  ن هت

اًمييدو  اًمٙميي٤مومبة وُميين ُمٕمٝميي٤م ُميين الٚمٗميي٤مء سمييد  ئمٝمييب  ٟمييه ًمييٞمه اعم٘مّمييود يمييام ىمٞمييل ذم 

اإلقمالهل اًمّٕمودي  هنم اؾمتٕم٤مٟموا سم٤مًمٙمٗم٤مر إصدىم٤مء ٕضمل دوم  ظمٓمب اقمتداء اًمٕمباب 
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قميييغم اًمّيييٕمودي٦مهلل شمْيييلم م٤مُمييي٤ًم  ن اعم٘مّميييود ييييو حتٓميييٞمم اسيييٞم  اًمٕمباىميييي واًمِميييٕم٥م 

دوم  اعمٕمتيدين واًمْي٤مهملم وسمخ٤مصي٦م  ذا يمي٤مٟموا ُمين  اًمٕمباىميهلل وقمغم ذًمك ىمٚمٜم٤م: ٓسمد ُمن

اًمٙم٤مومبينهلل وسمّميورة  ظميذ  ذا يمي٤مٟموا ُمين  يميؼم اًميدو  اًمٙمي٤مومبةهلل ًمٙمين ُمي  إؾميف ُمي٤م 

يميي٤من ُميي  اًمٕمييباب دوًميي٦م  ؾمييالُمٞم٦م وًمييو اؾميياًم سمييل يم٤مٟميي٧م يٜميي٤م  دو  يمثييػمة  ؾمييالُمٞم٦م ُميي  

ٟميبى اعمٕمتدين اًم٤ْمهملم  ٓ ويم اًمٙمٗم٤مر ُمن إُمبيٙمٞملم واًمؼميٓم٤مٟمٞملم وهمػميمهلل ومٙمٜم٤م 

 ن اعم٘مّميييود ُمييين ييييلا حتٓميييٞمم اسيييٞم  اًمٕمباىميييي سمّيييالُم٦م اًمٞمٝميييودهلل اعمح٤مومٔمييي٦م قميييغم 

ؾميييالُم٦م اًمٞمٝميييودهلل صميييم سميييدؤوا يٕمٚمٜميييون  ٟميييه ؾمٞمْميييٕمون ٟمٔم٤مُمييي٤ًم  يييلا اًمنميييب إوؾميييالهلل صميييم 

وا يٕمٚمٜمون ُمٜم  اؾمتػماد إؾمٚمح٦م وو.. ًمي هلل ومٙمي٤من ذًميك ُمين دواقميي ىميوزم: ٓسميد ؤسمد

ظمييبىهلل وًمٙميين ُميي٤م وىميي  رء ُميين ُمّيي٤مقمدة اسييٞم  اًمٕمباىمييي سميي٤مسٞموش اإلؾمييالُمٞم٦م إ

يمييييام يييييي قم٤مدشمٜميييي٤م ذم  »ُميييين ذًمييييكهلل وُميييي٤م اٟمتٍميييي ًمٚمجييييٞم  اًمٕمباىمييييي  طمييييد  ٓ سميييي٤مًمٙمالهل 

 .شآٟمتّم٤مر ٕيٚمٜم٤م ذم ومٚمّٓملم

ُميييييين إُمييييييور ًمٞمّيييييي٧م  اً ... طمتييييييى  و  ضمٚمّيييييي٦م  قمٜمييييييد قمييييييدٟم٤من  ن يمثييييييػم ُمداظمٚميييييي٦م:

 سم٤مًمواَح٦مهلل وسم٤مًمت٤مزم ُم٤م يم٤من ُمن اعمٛمٙمن اؾمتْٞم٤من آُمب طمتى ...

ًمٙمين اًميلي  رييد  ن  صيل  ًمٞميه ال٘مٞم٘مي٦م رء  قمت٘ميد  وميٞمام سمٕميد وَيح٧مهلل اًمِمٞم :

 ٟمييه ُميين اعمٝمييم  ن ٟمخييبج سمٜمتٞمجيي٦م ُميين يييلع اعمّمييٞم٦ْم اًمتييي  عميي٧م سم٤مًمٕميي٤مش اإلؾمييالُميهلل 

وًمييييٞمه سميييي٤مًمٕمباب وم٘مييييالهلل اًمٜمتٞمجيييي٦م واًمٕمييييؼمة اًمتييييي يٜمْٖمييييي  ن ٟمخييييبج ُمٜمٝميييي٤م يييييي  ن يمييييل 

اسامقمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م وإطمييي اب اإلؾميييالُمٞم٦م ذم ُمٜم٤ميجٝمييي٤م  ٓ اسامقمييي٦م اعمّيييٚمٛم٦م 

شمٜمٝم٩م ُمٜمٝم٩م اًمّٚمف اًمّم٤مًم  يمٚمٝمم  ٓ يلع اًمٓم٤مئٗم٦م يم ذم اٟمحيباك قميام يي١مدي  اًمتي

 يييم  مم  ىم٤مُمييي٦م اًمدوًمييي٦م اعمّيييٚمٛم٦مهلل  ٟمييي٤م شم٠ميميييدت ُمييين ييييلع اعمّميييٞم٦ْم سمييي٠من اعميييٜمٝم٩م اًميييلي 



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

773 

ٟميييدقمو اًمٜمييي٤مس  ًمٞميييه ييييو اًميييلي يٜمْٖميييي قميييغم اعمّيييٚمٛملم  ن يٜمٓمٚم٘ميييوا ومٞميييه و ن يّيييتٛمبوا 

ٓ شمدٟمييدن طمييو  ُميي٤م ٟمحيين قمٚمٞمييههلل وذًمييك ٕن إطميي اب واسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م يمٚمٝميي٤م 

ٟمدٟمييدن دائيياًم و سمييدًا  يي٤م ٟمٙمٜمييي قمٜمييه سمٙمٚمٛمتييلم ظمٗمٞمٗمتييلم: اًمتّمييٗمٞم٦م واًمؽمسمٞميي٦مهلل ٓ شمدٟمييدن 

طمييو  يييلا  ـمالىميي٤ًمهلل و ٟمييام طمييو  اًمتٙمتييل واًمتجٛميي  وآؾمييتٕمداد اعميي٤مديهلل وم٠مٟميي٤م  ىمييو : 

٤م   يم اًمي ُمن ومي٢مهنم سم٤مًمٙمي٤مد ًمين يّميٚموا  مم ُمثيل اًم٘ميوة ـميُمٝمام اؾميتٕمد يي١مٓء وُمٝميام 

ٞميي٦م اًمتييي يم٤مٟميي٧م قمٚمٞمٝميي٤مهلل طمٞمييٜمام شمٙم٤مًمْيي٧م قمٚمٞمٝميي٤م يييلع إُمييم اًمٙميي٤مومبة وُميين اعم٤مدييي٦م اًمٕمباىم

ُمٕمٝميي٤م ُميين الٚمٗميي٤مءهلل ومييامذا  وميي٤مد اًمٕمييباب ُمثييل يييلا آؾمييتٕمداد اعميي٤مدي  ُميي٤م  وميي٤مدع ؿمييٞمئ٤ًم 

 ـمالىمييي٤ًمهلل ذًميييك ٕن اًمٙمٗمييي٤مر ييييم  ىميييوى ُمٜميييههلل ومييي٢مذا اعمّيييٚمٛمون ش يتّيييٚمحوا سمّيييالح ٓ 

اًمٙمٗمي٤مرهلل واًمتي٤مري  يٕمٞميد  يٛمٙمن ًمٚمٙمٗم٤مر  ن يتّيٚمحوا سمٛمثٚميه ومّيوك ٓ يٜمتٍميون قميغم

و صح٤مسمه ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مديي٦م  يمي٤مٟموا  َيٕمف سمٙمثيػم سمٙمثيػم سم٤مًمٜمّي٦ْم  ¢ٟمٗمّههلل وم٤مًمٜمْي 

ًمٚمدوًمتلم اًمٕمٔمٞمٛمتلم اعمٕميبوومتلم قمٜميد اسٛمٞمي  وييي ومي٤مرس واًميبوهلهلل وُمي  ذًميك رسمٜمي٤م 

قميييي  وضمييييل ٟمٍميييييمهلل ًمييييٞمه سم٤مًمّييييالح اعميييي٤مدي وم٘مييييالهلل ٕهنييييم اؾمييييتٕمٛمٚموا اًمّييييالح وٓ 

وا َ ُيمْ ﴿٦م وام ي٘مو  يمام شمٕمٚمٛمون: ٟمّتٓمٞم  ٟمحن  ن ٟمٜمٙمب وسمخ٤مص  [63]األنفرمل:﴾َو قَِميدا

ًملًمك ىمٚم٧م: ًمٞمه سم٤مًمّالح اعم٤مدي وم٘مالهلل وًمٙمن ُم٘مبوٟم٤ًم سم٤مًمّالح اعمٕمٜموي  و ًمٜم٘مل: 

اإليييامينهلل وميي٢مذا ش هتييتم اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م وإطميي اب اإلؾمييالُمٞم٦م  ييلا اًمّييالح 

رسميييى قمٚمٞميييه  صيييح٤مسمه اعمٕمٜميييوي آييييتامهل اًميييلي ايتٛميييه اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل ٟمٗمّيييه و

ومّيييوك ٓ يّيييتٓمٞمٕمون  ن يّميييػموا ذم اًم٘ميييوة اعم٤مديييي٦م ُمثيييل اًمٕميييباب  ٓ سمٕميييد قمنميييات 

اًمّٜملمهلل صميم ٓ يٜمٍمييم ام ٕهنيم ش يٜمٍميوا امهلل و ٟمي٤م  قمت٘ميد  ن اهني اهل اًمٕميباب سمٕميد 

إظمْييي٤مر اًمتيييي يمٜمييي٤م ٟمّيييٛمٕمٝم٤م وٟمٙمييي٤مد ٟمٓميييػم  ييي٤م ومبطمييي٤ًم و ذا  ييي٤م يمٌييياب سم٘مٞمٕمييي٦م  ّيييْه 
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 اًمْمٛمآن ُم٤مء.

 ص٤مب اًمٕمباب سمٕمد شمٚمك إظمْي٤مر   طميد ؿميٞمئلم:  ُمي٤م شمٚميك إظمْي٤مر ُمْي٤مًم   ُم٤م اًملي

ومٞمٝم٤م وٓ طم٘مٞم٘م٦م  ٤مهلل  و  ي٤م طم٘مٞم٘مي٦م وًمٕميل ييلا ييو إىميببهلل وًمٙمين ُمي٤م ٟمٍميوا ام قمي  

وضمييل  ٓ سميي٤مًمٙمالهلهلل وسمٕمييد ظمييباب اًمٍْميية يمييام ي٘موًمييونهلل  ٓ سمٕمييد ومييوات إوانهلل سمييد ٟم٤م 

َوًَميييْو  ََراُدوا اْ ُيييُبوَج  ﴿ل ي٘ميييو : ٟميييليمب ام وٟمٙميييؼم وٟميييدقمو  مم اسٝمييي٤مدهلل وام قمييي  وضمييي

 َ ةً َٕ وا ًَمُه قُمدَّ  .[46]التوب :﴾قَمدا

 ذًا: ٓ وم٤مئيييدة ُمييين يميييل آضمتٝمييي٤مدات وُمييين يميييل اًمتٙميييتالت ؾميييواء يم٤مٟمييي٧م دوًمٞمييي٦م  و 

يم٤مٟم٧م ومبدي٦م  و طم سمٞم٦م  ٓ سمي٤مًمٕمودة  مم اًميدقموة اإلؾميالُمٞم٦مهلل ويٜمي٤م يي٠ميت سمحثٜمي٤م اًمٓموييل 

ل ومٞميه يمييم  تيي٤مج ُميين اًم ُميي٤من ويمييم  تيي٤مج اًمٓموييل  ضمييدًا  ن شمّمييٗمٞم٦م اإلؾمييالهل  يي٤م دظميي

ُميييين اسٝمييييودهلل وشمبسمٞميييي٦م اعمّييييٚمٛملم طمتييييى يٙموٟمييييوا يمتٚميييي٦م واطمييييدةهلل قمييييغم يييييلا اإلؾمييييالهل 

اعمّمٗمى يمم  تي٤مج ويميم  تي٤مج   ذًا:  ي٥م قمٚمٞمٜمي٤م ٟمحين  ن ٟمّيتٛمب ذم ـمبي٘مٜمي٤م و ن 

ٟمٛميضيي ىمييدُم٤ًم  مم إُميي٤مهل وًمييٞمه قمٚمٞمٜميي٤م  ن شم٘مييوهل اًمدوًميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي يٜمِمييدي٤م يمييل 

اظمييتالك ُمٜميي٤ميجٝممهلل وًمٙميين قمٚمٞمٜميي٤م  ن ٟمٛمٌميي ذم اًمٓمبيييق اعمّييت٘مٞمم  اعمّييٚمٛملم قمييغم

َب سمُِٙمييْم ﴿يمييام ىميي٤م  رب اًمٕميي٤معملم:  َُل ومَتََٗمييبَّ يْي ّا ُِٕمييوا اًم ٓ شمَتَّْ ُِٕموُع َو ييتَِ٘مٞماًم وَميي٤مشمَّْ ّْ اـمِييي ُُم َو َنَّ َيييَلا ِسَ

ِْٞمٚمِهِ   ذا يميي٤من إُمييب يمييلًمك ويييو يمييلًمكهلل ًمييلًمك سميي٤مر  ام ومٞمييك ٓ  [153]األناررمم:﴾قَمييْن ؾَميي

دة ُمن اًمت٤ّمؤ   ٟمه ُم٤مذا يٙميون ُموىمٗمٜمي٤م دمي٤مع ييلا اًمتٜمٔميٞمم اسدييد اًميلي ؾميٞمٗمبض وم٤مئ

قمييغم اًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ُمٜمٝميي٤م حتديييد إؾمييٚمح٦مهلل ُميي٤مذا ٟمّييتٓمٞم   ن ٟمٕمٛمييلهلل ُميي٤م اًمييلي 

اؾمييتٓمٕمٜم٤م ٟمحيين يميي٠مومباد  ن ٟمٜمٍميي اًمٕمييباب ؾمييوى سم٤مًمييدقم٤مءهلل واًمييدقم٤مء  ذا ش يٙميين ُم٘مبوٟميي٤ًم 

ا يم٤من اًمٕمٛمل واضم٤ًْمهلل يمٞميف وىميد ضمي٤مء سم٤مًمٕمٛمل اًمٕمٛمل اعمنموع ٓ يٗمٞمدهلل ظم٤مص٦م ومٞمام  ذ
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 ن رضميييالً ُمييين  صيييح٤مسمه يمييي٤من خيدُميييه ويم٤مٟمييي٧م  ¢ذم اليييدي٨م اًمّميييحٞم  قمييين اًمٜمْيييي 

ظمدُمته ًمٞمالً قمغم اًم٤ْمبهلل ٓ رء  ٓ ًمٕمل اًمبؾمو  يّتٞم٘م  ًمٞمالً ويبيد طم٤مضمي٦م وًميٞمه 

طموًمييه ُميين خيدُمييههلل وُميين ي٘مييوهل  يي٤مهلل ومٝمييو ٟمّميي٥م ٟمٗمّييه يٜميي٤م هلل واًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل 

ييَك ًَمَٕمييغم ظُمُٚميٍق قَمٔمِييٞممٍ ﴿ سمحيق: يميام وصييٗمه رب اًمٕميي٤معملم ي٘مييدر ظمدُميي٦م ُمثييل  [4]القلررم:﴾َو ِٟمَّ

يلا اًمّمح٤مش اسٚمٞملهلل وم٘م٤م  ًمه يوُم٤ًم: يي٤م هميالهلر اـمٚمي٥مهلل مينهلل واًمبضميل قم٤مىميلهلل ىمي٤م : 

 ُمٝمٚمٜمي ي٤م رؾمو  ام طمتى  ومٙمبهلل يبيد  ن  ّن اًمٓمٚم٥مهلل يٓمٚم٥م ُمن يمبيمهلل صمم ضم٤مءع 

ةهلل وموضمييدت اًمٜميي٤مس وميييبي٘ملم: ىميي٤م : ييي٤م رؾمييو  امر ًم٘مييد ومٙمييبت ذم اًمييدٟمٞم٤م وذم أظمييب

ومبيق ذم اسٜم٦م وومبيق ذم اًمّٕمػمهلل وموضمدشمك ذم  قمغم درضم٤مت اسٜمي٤منهلل وم٠مٟمي٤م  ـمٚمي٥م 

 ن  يمييون ُمٕمييك ذم اسٜميي٦مهلل ومييامذا ىميي٤م  ًمييه اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل  يٜميي٤م اًمِميي٤ميدهلل ىميي٤م : 

ًمك ذًمكهلل وًمٙمن  قمٜميي قميغم ذًميك سمٙمثيبة اًمّيجودهلل وميٜمحن ُمي٤مذا  قمٜمي٤م اًمٕميباب  وم٘ميال »

.. ًم هلل يل ر يتم  صميبًا  يلا اًم٘مٜميوت  ٓهلل  شسم٤مًم٘مٜموت سم٤مًمٙملا سم٤مًمٙمالهل اًمٗم٤مرغهلل سم٤مًمدقم٤مء

و يمثيب اًميداقملم ٓ يبومي  دقمي٤مؤيم ُمين إرض »ويلا ًمه سمحي٨م ؾميْْه  ن  يمثيب اًم٘مي٤مٟمتلم 

 مم اًمّيييامءهلل عمييي٤مذا  ُم٠ميمٚميييه طميييباهل وُمنميييسمه طميييباهلهلل وهميييلي طميييباهلهلل ومييي٠مٟمى يّيييتج٤مب 

ٞميييل ذيميييب اًمبضميييل يٓم ¢هلل  ن اًمٜمْيييي ُمّيييٚمميميييام ضمييي٤مء ذم اليييدي٨م ذم صيييحٞم   شًميييلًمك

اًمّييٗمب  ؿمييٕم٨م  همييؼم ُم٠ميمٚمييه طمييباهل وُمنمييسمه طمييباهلهلل وُمٚمّْييه طمييباهلهلل وهمييلي سميي٤ملباهلهلل 

 وم٠مٟمى يّتج٤مب ًملا .

هلل ¢ن اًمدقم٤مء يٜمٗم  وًمٙمن  ذا يم٤من ُم٘مبوٟم٤ًم سم٤مإلضم٤مسم٦م ُٕمب ام ورؾموًمه  وم٠مٟم٤م  ىمو : 

يييُممْ ﴿وٟمحيين ٟمّييٛم  ىمييو  رب اًمٕميي٤معملم:  ييوا امََّ َيٜمٍُمْ ٓ يوضمييد دوًميي٦م  [3]محمرر::﴾ ِْن شمَٜمٍُمُ

ٜمٍم امهلل سمل  ٟم٤م ىمد  ىمو  يمٚمٛم٦م ظمٓمػمة أن: ٓ يوضمد طم ب يٜمٍم امهلل طم ب اًمٞموهل شم
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 ؾمييالُمي يٜمٍميي اما ٕن ٟمٍميي ام  ٟمييام يٙمييون سمٛمٕمبوميي٦م ذع امهلل صمييم يييلع اعمٕمبوميي٦م  ن 

شمٙمون ُم٘مبوٟمي٦م سم٤مًمٕمٛميل سمنمييٕم٦م امهلل وٓ  ضميد قميغم وضميه إرض طم سمي٤ًم ي٘ميوهل سمٛمٕمبومي٦م 

صميم ي٘ميبن اًم٘ميو  ُمي  اًمٕمٛميلهلل يمٞميف وذم ام يمام ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦م اًمّميحٞمح٦مهلل 

 طمّيين إطميي اب و وؾمييٕمٝم٤م دائييبة وقمييددًا ٟمّييٛم  ُمييٜمٝمم يمٚمييامت ًمييو  ؾميي٠مٟم٤م اًمٔميين  ييم 

ىمٚمٜميي٤م: يييلا يمييالهل اًمٙمٗميي٤مرهلل ييي٤م  ظمييي دقموٟميي٤م ُميين ا الومٞميي٤متهلل يييلا ًمييٞمه وىمتييه هلل  يي٥م  ن 

ٟمتٙمتييييل و ن ٟمتجٛميييي ..  ًميييي هلل وقمييييغم  ي  ؾميييي٤مس يٙمييييون يييييلا اًمتٙمتييييل واًمتجٛميييي   ٓ 

ىمٞمييون طميي ب اًمْٕميي٨م واعمّييٚمٛملم اًمّييٜمٞملم واًمِمييٞمٕم٦مهلل ومييامذا  ؾميي٤مسهلل يمييام دمٛميي  اًمٕمبا

يميييييي٤من قم٤مىمْيييييي٦م  ُمييييييبيم  ا  يٛميييييي٦م اًمِمييييييٜمٞمٕم٦مهلل وًمييييييلًمك وم٤مضمتٝميييييي٤مدات يييييييلع اسامقميييييي٤مت 

 اإلؾمالُمٞم٦م وإطم اب  ذا ش شمٕمد  مم اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م ومّٞمٙمون قمٛمٚمٝم٤م ي٤ْمء ُمٜمثورًا.

يٜميي٤م  ُميين ىميي٤م : يميي٤من  طمييد اعمتحييدصملم رضمييل ًمييه ظمٚمٗمٞميي٦م حتبيبييي٦م ؾمييٚمٗمٞم٦مهلل  ُمداظمٚميي٦م:

حتييدث يمٞمييف  ن طم٘مٞم٘ميي٦ًم سمٕميي  اًمٜميي٤مس ٓ  دري سمٕميي  اًمٜميي٤مس سمٕمييد يييلع الييبب ىمييد 

وصٚموا  مم ُمبطمٚمي٦م ...هلل و هنيم ىمي٤مًموا: يي٤م  ظميي ٟمحين قم٤مصيلم وٟمحين يمٜمي٤م يميلاهلل وًمٙمين 

  ٟميي٤م  ذيمييب  ن كماًمييلي ي ُموٟميي٤م اًمييلي طم٤مرسموٟميي٤م يييم  ؾمييو  ُمٜميي٤مهلل ومّيي١مازم  ٟميي٤م طم٘مٞم٘ميي٦م وًمٕميي

ؾمييْح٤مٟمه وشمٕميي٤ممم ىمييد هييي هل يٜميي٤م  رء  و يٜميي٤م  طمييدي٨م  و رء  ييلا اعمٕمٜمييى  ن ام 

إُم٦م اعمّٚمٛم٦م ُٕمب واطمدهلل ًم٘مد ي هل اعمّٚمٛملم ذم  طمد عمخ٤مًمٗم٦م واطمدة صٖمػمة ... 

هلل وُميي٤م يميي٤من  ٓ ًمٞمٝميي ُمٝمم طمتييى ٓ يّييتٝمٞمٜموا سمٛمخ٤مًمٗميي٦م  ُمييب اًمبؾمييو هلل ومٝمييل ¢اًمبؾمييو  

يٕمٜميييي أن  ِييي   طم٤مديييي٨م  و ةيييي٤مت شمٕمٓميييي ييييلا اًميييدقمم  ٟميييه ًميييٞمه سم٤مًمِيييورة  ن 

ح ٟمٙميون  ومْميلهلل  و  ٟميه طميتاًم قميغم رب اًمٕميي٤معملم ٟمٙميون ٟمحين قميغم رء ُمين اًمّميال

 ن يٜمٍميييٟم٤م ـم٤معمييي٤م ٟمٍميييٟم٤مع وًميييو سمٌميييء سمّيييٞمال ُمييي   ن يييي١مٓء يمٚمٝميييم ُميييباسملم و... وُمييي٤م 
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 ؿم٤مسمه ذًمك.

وضمييل يمييام ضمٕمييل ذم يييلا اًمٙمييون ؾمييٜمٜم٤ًم وٟمٔم٤مُميي٤ًم يمييلًمك  ٓ ؿمييك  ن ام قميي  اًمِمييٞم :

اًمٙمي٤مومبينهلل ضمٕمل ًمنميٕمته ؾمٜم٦م وٟمٔم٤مُم٤ًمهلل ومٝمو ي١ماظمل قمْي٤مدع اعمي١مُمٜملم سميام ٓ ي١ماظميل سميه 

ويٙمٚمييف اعميي١مُمٜملم سمييام ٓ يٙمٚمييف سمييه اًمٙميي٤مومبينهلل ٕٟمييه يمييام ي٘مييو  اًمٕمٚمييامء: ًمييٞمه سمٕمييد 

اًمٙمٗمب ذٟم٥مهلل ٟمحن  ذا شمبيمٜم٤م أن اسواب قمن يلا اًم١ّما  ُم١مىمت٤م ًضم٤مٟمْي٤ًمهلل وٟمٔمبٟمي٤م  مم 

دوًمتلم يم٤مومبشملمهلل ٓ ٟمِمك ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم يمون  ن اًمدوًم٦م اًمتي يي  يمثب قمدة و ىموى قمددًا 

ومبة إظميييبى  ذا يم٤مٟمييي٧م دوهنييي٤م ذم اًمٕميييدد وذم اًمٕميييددهلل ٓ ؾمتٜمتٍمييي قميييغم اًمدوًمييي٦م اًمٙمييي٤م

الٟمتّمي٤مر ؾميوى ُٕميبين اصمٜميلم ًمٟمِمك ذم ييلا  ـمالىمي٤ًمهلل عمي٤مذا  ٕٟميه ًميٞمه يٜمي٤م  قم٤مُميل 

 اًملين ذيمبٟم٤م ٤م ةٟمٗم٤ًم.

ًمييٞمه إُمييب  ييلا اعم٘مٞميي٤مس و ييلا اًمٜمٔميي٤مهل ذم اٟمتّميي٤مر اعمّييٚمٛملم قمييغم اًمٙميي٤مومبينهلل 

ثيييب قميييددًا ومْميييالً قمييين  ٟميييه ٓ رسمٜمييي٤م قمييي  وضميييل ٓ يِميييؽمط  ن يٙميييون اسيييٞم  اعمّيييٚمم  يم

يِمييؽمط  ن يٙمييون  يمثييب ؾمييالطم٤ًم وىمييوة ُم٤مدييي٦م ُميين اسييٞم  اًمٙميي٤مومبهلل واًمتيي٤مري  ي١ميمييد ًمٜميي٤م 

ييييلاهلل  ن ام ٓ يِميييؽمطهلل ومْميييالً قمييين اًمنميييع سمٜمّميييههلل ومٗميييي اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم أيييي٦م اًمتيييي 

ضِ ﴿شم٘مييو :  ِيييا طَمييبِّ يي٤م اًمٜمَّْ َ ُْييوا اعْمُيي١ْمُِمٜملَِم قَمييغَم اًْمِ٘مَتيي٤مِ   ِْن َيُٙمييْن ُِمييٜمْ  َييي٤م  هَيا ييوَن َصيي٤مسمُِبوَن َيْٖمِٚم ُٙمْم قِمنْمُ

ٓ َيْٗمَ٘مُٝميونَ  ُِم٤مَئتلَْمِ َو ِْن َيُٙمْن ُِمٜمُْٙمْم ُِم٤مَئ٦ٌم َيْٖمٚمُِْوا  ًَْمًٗمي٤م ُِمينَ  ُْم ىَميْوهٌل  يِليَن يَمَٗميُبوا سمِي٠مهَنَّ يَف امَُّ *  اًمَّ َن ظَمٗمَّ ٔا

ييْٕمًٗم٤م وَميي٢مِْن َيُٙمييْن ُِمييٜمُْٙمْم ُِم٤مَئيي٦ٌم َصيي٤مسمِ  ََ ُْييوا ُِميي٤مَئتلَْمِ َو ِْن َيُٙمييْن ُِمييٜمُْٙمْم  ًَْمييٌف قَمييٜمُٙمْم َوقَمِٚمييَم  َنَّ ومِييٞمُٙمْم  َبٌة َيْٖمِٚم

يي٤مسمِِبينَ  ُْييوا  ًَْمَٗمييلْمِ سمِيي٢مِْذِن امَِّ َوامَُّ َُمييَ  اًمّمَّ وميي٢مذًا: اعمّييٚمم ذقميي٤ًم  يي٥م  ن  [66-65]األنفررمل:﴾َيْٖمِٚم

يّميؼم اًمِميخذ اًمواطميد ُم٘م٤مسميل ؿمخّميلمهلل ومي٢من وميب اعمّيٚمم ُمين ؿمخّميلم ُمين  قمدائييه 

ارشمٙميي٥م ُميين  يمييؼم اًمٙمْيي٤مئبهلل اًمٗمييبار يييوهل اًم طمييفهلل ًمٙميين  ذا  يٙمييون ُمواًمٞميي٤ًمهلل ويٙمييون ىمييد
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يميي٤من ي٘م٤مسمييل اًمٗمييبد اعمّييٚمم صمالصميي٦م ٟمٗمييب ومٝمييو ُمٕمييلورهلل يييلا طمٙمييم ام ُمٍمييطم٤ًم سمييه اًم٘مييبةن 

اًمٙمييييبيمهلل وظمالصيييي٦م ذًمييييك ٓ يِمييييؽمط  ن يٙمييييون اسييييٞم  اعمّييييٚمم ُمّيييي٤موي٤ًم ًمٚمجييييٞم  

 ن اًمٙم٤مومب ومْميالً قمين  ٟميه ٓ يِميؽمط  ن يٙميون  ىميوى ُمٜميههلل قميددًا وقميدةهلل ًمٙمين يِميؽمط 

يٙموٟميوا ُمّييٚمٛملم طم٘ميي٤ًمهلل و ن يٙموٟمييوا ُمٓمٞمٕمييلم ًمٚم٘م٤مئيد اعمّييٚمم اًمييلي يييديب اعمٕمبيميي٦م ذم 

طميييييدود اًمنمييييييٕم٦م اإلؾميييييالُمٞم٦مهلل ييييييلع اًمتٗم٤مصيييييٞمل اًمتيييييي شموضميييييد ذم ذيٕمتٜمييييي٤م ٓ شموضميييييد 

ُمٗمبو٦َم قمغم اًمٙمٗم٤مرهلل وم٤مًمٙمٗم٤مر ٓ يِميؽمط وميٞمٝمم  ٓ ُمين يمي٤من  يمثيب قميددًا وقميدةهلل ومٝميو 

هلل ًمٙمين اعمّيٚمم يِميؽمط ومٞميه  ن اعمٜمتٍم قمغم ُمين يمي٤من دون ذًميك ذم ييلين اًمنميـملم

يٙمييون ُم١مُمٜميي٤ًم ىمْييل يمييل رءهلل صمييم وًمييو يميي٤من  ىمييل قمييددًا وقمييدة قمييغم اًمتٗمّمييٞمل اعمييليمور 

ذم أيي٦م اًمّي٤مسم٘م٦مهلل طمٞمٜمئيٍل رسمٜمي٤م قمي  وضميل يٜمٍميع ويٛميدع سمٛميدد اًمّيامءهلل ييلا اعميدد ىميد 

وم٘ميييدع اًمٙمٗمييي٤مر سمّييي٥ْم يمٗميييبيمهلل وييييلا اعميييدد ٓ ي٘ميييف  ُم٤مُميييه  ي ىميييوة يمييي٤مومبة  ـمالىمييي٤ًمهلل 

 ن ٟم٠مظمييييل اًمٕمييييؼمة ُميييين يييييلع ا  يٛميييي٦م اًمتييييي  صيييي٤مسم٧م اسييييٞم   وًمييييلًمك ومييييٜمحن  يييي٥م

اًمٕمباىميهلل  ن ٟمٕمت٘مد  ن اًمٜمٍم ٓ يٙمون  ٓ سمتٓمْٞمق يلع أي٦م اًمتي  ٙمن  ن شمٕمتؼم ُمن 

ِّْي٧ْم  ىَْميَداَُمُٙممْ  ﴿اإلقمج٤مز اًم٘مبةين:  يُمْم َوُيَث وا امََّ َيٜمٍُمْ هلل ومي٢مذا ش ٟمٚمتٗمي٧م [3]محمر::﴾ ِْن شمَٜمٍُمُ

٤م ُميين  طم٤مدييي٨م شمٕمتييؼم يم٠مطم٤مدييي٨م ُمْٞمٜميي٦م وُمٗمٌيية  ييلع  مم يييلع أييي٦م وُميي٤م ضميي٤مء طمو يي

أيييييي٦م ومّيييييٜمٔمل َيييييٕمٗم٤مء وُمّيييييتٕمٛمبين  ُمييييي٤م آؾميييييتٕمامر اعمْييييي٤مذ يم٤مؾميييييتٕمامر اًمٞمٝميييييود 

ًمٗمٚمّييٓملمهلل و ُميي٤م اؾمييتٕمامر ومٙمييبي  وؾمييٞم٤مد واىمتّميي٤مدي يمييام ٟمحيين ىميي٤مدُملم  ًمٞمييه رهمييم 

 ٟموومٜم٤م سم٥ّْم شمٖمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر قمغم يلع اًم٘موة اًمْم٤مرسم٦م اًمتي يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمبابهلل ُم   هني٤م 

 شمٙمن قمٜمد طمّن اًمٔمن  ٤م ُمن اًمٜم٤مطمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م.ش 

وًميييلًمك وم٠مٟمييي٤م  قمت٘ميييد  ن ُمييي٤م  صييي٤مب اعمّيييٚمٛملم سمٕم٤مُمييي٦م واًمٕميييباب سمخ٤مصييي٦م  ييي٥م  ن 
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ٟمجٕمٚمٝم٤م يميام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم: وقمّيى  ن شمٙمبييوا ؿميٞمئ٤ًم وييو ظميػم ًمٙميمهلل يٕمٜميي:  ن ٟمخيبج 

سمٜمتٞمج٦م: ُم٤م  اًملي ي هل اًمٕمباب  ىمْل يمل رء  ٟمه ُمي٤م يمي٤من  ٤مييد ذم ؾميْٞمل امهلل ييلع 

 ييي٥م  ن ٓ ٟمِميييك ومٞمٝمييي٤مهلل ُمييي٤م اقمتيييدى قميييغم اًمٙمويييي٧م ذم ؾميييْٞمل امهلل ُمييين ي٘ميييو   ىمْميييٞم٦م

 ظمالك يلا يٙمون ُمٙم٤مسمبًا ويٙمون س٤مدًٓ  و ىمد ٓ يٙمون ُمّٚماًم ُمن  صٚمه.

وم٢مذًا: قمٚمٞمٜم٤م ٟمحن  ن ٟمٕمود  مم اًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦مهلل وٓ ؾمْٞمل  ٓ يلا اًمّْٞمل اًمٗمبيد 

ٞم٦م واًمؽمسمٞمي٦م  ذا ُمي٤مت وًميو اًموطمٞمدهلل ويٙمٗمٞمٜم٤م  ن اعمّٚمم اًميلي يٕميٞم  ذم طميدود اًمتّميٗم

ُمييي٤مت حتييي٧م دوًمييي٦م اًمٞمٝميييود ًمٙمٜميييه  مم اسٜمييي٦مهلل ٕٟميييه ٓ يّيييتٓمٞم   ن يٕمٛميييل ؿميييٞمئ٤ًم  ٓ  ن 

يّمٚم  ٟمٗمّه وُمن يٚموذ سمههلل  ُمي٤م أظميبون اًميلين يِميتٖمٚمون سم٤معمّي٤مئل اًمٕم٤مُمي٦م ويٜمّيون 

حهلل وميال وُمٙم٤مٟميك را : ٟمٗمّٝمم صمم ييم ٓ يٗمٕمٚميون ؿميٞمئ٤ًم  ـمالىمي٤ًم قميغم اًمٜمٔمي٤مهل اًمٕمّيٙمبي

م وٓ يييم  وميي٤مدوا همييػميمهلل يييلع اًمٕمييؼمة اًمتييي  ٟميي٤م ظمبضميي٧م  يي٤م ُميين يييم  صييٚمحوا  ٟمٗمّييٝم

 يلع اعمّمٞم٦ْم اًمتي  عم٧م سم٤مًمٕم٤مش اإلؾمالُمي يمٚمه وام اعمّتٕم٤من.

 ( 00:  00:  41/ 470) اهلدى والنور/

ؿمييٞمخٜم٤م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمٙميي٤مومبين يٜمٍمييون اؾمييتدراضم٤م ًُميين ام شمٕميي٤مممهلل وسم٤مًمٜمّيي٦ْم  اًمّيي١ما :

 يٜمٍموا ام شم٤ْمر  وشمٕم٤مممهلل  ًمٞمه يملًمك ًمٚمٛمّٚمٛملم هي ُمون قم٘موسم٦م  م ٕهنم ش 

  ٙمن يلا يٙمونهلل إظمػم ي٘مٞمٜم٤ًم. اًمِمٞم :

ين وام  قمٚمم ؾمٛمٕم٧م ... اليدي٨م ُمي٤م ُمٕمٜمي٤مع ىميد  يميون خمٓمئي٤ًم وًمٙمين ٠ميم اًم١ّما :

  ن ام ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم يّٚمال ُمن يم  ومْمل ُمٜمٝمم.ر يي يلا ذم ذيٜمي وذم 

 يٕمٜمي: يمام ىم٤م  اًمِم٤مقمب: اًمِمٞم :
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 غم سم٠مفمٚمموُم٤م ُمن فم٤مش  ٓ ؾمٞمْ

... يٕمٜميييييي  ن اعمّيييييٚمٛملم  يييييلا اعمٕمٜميييييىهلل  و ُميييييثالً  ذا ُمٜمٕميييييوا اًم يمييييي٤مة م  ُمداظمٚمييييي٦م:

ؾمييييْح٤مٟمه وشمٕميييي٤ممم يٛمٜميييي  قمييييٜمٝمم اًم٘مٓمييييب رء  ييييلا اعمٕمٜمييييىهلل ويميييي٠من ومٞمييييه طمييييدي٨م  ييييلا 

اعمٕمٜميييى  ن ام ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم يّيييٚمال  و هيييي هل اعمّيييٚمٛملم ًمْٕميييديم قمييين دييييٜمٝمم  و 

 رء ُمن يلا اًم٘مْٞمل.

َْييييييييييتُْٙمْم ﴿اًمتييييييييييي ذيمبهتيييييييييي٤م  ؾمييييييييييٞمدي ىمْمييييييييييٞم٦م  طمييييييييييد اًمِمييييييييييٞم : َوَيييييييييييْوهَل طُمٜمَييييييييييلْمٍ  ِْذ  قَْمَج

يييييلع ادًميييي٦م واَييييح٦م ضمييييدًا  ن اعمّييييٚمٛملم خميييي٤مًمٗمتٝمم ذم ُمّيييي٠مًم٦م  [25]التوبرررر :﴾يَمْثييييَبشُمُٙممْ 

 واطمدة ىمد يٜمٝم ُمون  ُم٤مهل اًمٙمٗم٤مر وإصل  هنم يم اعمٜمتٍمون.

 ( 00:  24:  50/ 470) اهلدى والنور/
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 ٌصيحة ألِن الصٍة يف العراق

 ُم٤م ٟمّمٞمحتٙمم ٕيل اًمّٜم٦م ذم اًمٕمباب  اًمِمٞم :ٞمٚم٦م ومْم اعمٚم٘مي:

ٟمّمييٞمحتي ٕيييل اًمّييٜم٦م ذم اًمٕمييباب يمٜمّمييٞمحتي ًمٙمييل ُمّييٚمم ذم يمييل سمييالد  اًمِمييٞم :

اًمدٟمٞم٤مهلل  ن يتٕمٚمٛميوا اًمٕمٚميم اًمّميحٞم هلل اعمّيت٘مى ُمين اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦مهلل و ن يٕمٛمٚميوا سميام 

قمٚمٛميييييواهلل طمتيييييى ٓ شمٙميييييون دراؾميييييتٝمم وٓ يٙميييييون قمٚمٛمٝميييييم طمجييييي٦م قمٚميييييٞمٝممهلل ييييييلع ييييييي 

اًمٜم٤موم  واًمٕمٛمل اًمّم٤مًم هلل يو  ؾم٤مس يمل ؾمٕم٤مدة ذم اًميدٟمٞم٤م وأظميبةهلل اًمٜمّمٞمح٦م: اًمٕمٚمم 

ًمٙميين  ٟميي٤م  قمت٘مييد ُميي  إؾمييف  ٟمييه ُميين اًمّمييٕم٥م سمٛمٙميي٤من اًمٞمييوهل  ن يييتٛمٙمن اعمّييٚمم ُميين 

دراؾمييييي٦م اًمٕمٚميييييم اًمّميييييحٞم  ًمٙمثيييييبة اًمٓميييييبب واعميييييلاي٥م اعمْثوصمييييي٦م واعمٜمتنمييييية ذم يميييييل 

–اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م ذم يمييل اعمجتٛمٕميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦مهلل  َييف   مم ذًمييك َييٖمث٤ًم 

قمغم  سم٤مًم٦مهلل  طم اب ضمديدة ُمٜمٝمي٤م ُمي٤م يٕمٚمين اًمٙمٗميب ساطمي٦مهلل ُمٜمٝمي٤م ُمي٤م يٜمتٛميي  -يمام ي٘م٤م 

 مم اإلؾميييييالهل اؾمييييياًمهلل وٓ يٕميييييبك ُمييييين اإلؾميييييالهل  ٓ آؾميييييمهلل وُمٜمٝمييييي٤م ُمييييين ي٘ميييييبب  مم 

اإلؾمالهل اًمّمحٞم هلل وًمٙمٜمه ي٘مٍم ذم شمٓمْٞميق ييلا اإلؾميالهل اًمّميحٞم هلل اًميلي ييدين ام 

م ٓ يٕمٚمييييم ةيتييييلم ذم اًم٘مييييبةن سمييييههلل  ٟميييي٤م  عب ًمٙمييييم أن ُمثٚمييييلم اصمٜمييييلم: يييييل ُميييين ُمّييييٚم

ْل ﴿شمتٕمٚم٘ميييييي٤من سمٜمّيييييي٤مئٜم٤م سم وضم٤مشمٜميييييي٤م سم٠مظمواشمٜميييييي٤م سمْٜم٤مشمٜميييييي٤م أييييييي٦م إومم:  يييييي٤م اًمٜمَِّْيييييييا ىُميييييي َ ٤م َ هيا َييييييي

اطًم  َ ٍَ طْمُٙمنَّ  ِّ ٍَ ْٟمٞم٤َم َوِزيٜمَتََٝم٤م وَمتََٕم٤مًَملْمَ ُ َُمتِّْٕمُٙمنَّ َوُ  َْزَواضِمَك  ِْن يُمٜمُْتنَّ شُمِبْدَن اْلَٞم٤َمَة اًمدا
٤م ِٕ

هلل يييي٤مي أيييي٦م إوممهلل ييييل  طميييد ُمييين اعمّيييٚمٛملم  ٝميييل ييييلع [23ب:]األحرررزا﴾َعِيييٞماًل 

أييييي٦م ر ُميييي٤م  فميييينا  ٓ  ن يميييي٤من يٕمييييٞم  ذم اس ائييييب اًمتييييي يميييي٤مٟموا يّييييٛموهن٤م ذم يمتيييي٥م 

 ا باوم٤مت ضم ائب اًمواب اًمواب شمٕمبوموا يلع اس ائب  شمٕمبوموي٤م 

 ... ُمداظمٚم٦م:

سْمَن سمُِخُٛمِبِينَّ قَمغَم ﴿ ي ٟمٕممهلل أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  اًمِمٞم : ِ ِْ هلل [31]النرور:﴾ضُمٞمُيوِ ِنَّ َوًْمٞمَ
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 يييل اًمّييٜم٦مهلل  يييل اًم٘مييبةن و يييل الييدي٨مهلل ييييل  - ن ؿميي٤مء ام-أن  ؾميي٠مًمٙمم و ٟمييتم 

شمييبون اًمٜمّيي٤مء اعمّييٚمامت يٓمييْ٘منهلل و قمٜمييي اعمٚمت ُميي٤مت ُميي  اعمتؼمضميي٤متهلل شمٚمييك  يين 

 طمدي٨م ةظمبهلل  قمٜمي اًمٜم٤ّمء اعمٚمت ُم٤مت يل يٓمْ٘من ي٤مشملم أيتلم  ىموًموا ًمٜمِموك.

 ُم  يمٚمٝمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ُمن رطمم رسمك.  ُمداظمٚم٦م:

 ُم  يمٚمٝممهلل يمٚمٛم٦م صحٞمح٦م سمه ؾمٞم٤مؾمٞم٦م... اًمِمٞم :

 يٝمٝمٝمه ُمداظمٚم٦م:

ُمن ؿم٤من ُم٤م يٛمّيك ُمٜمٝمي٤م يٝميههلل ةعهلل يمٚمٝميمهلل ضمٚمٝميمهلل  ىمو ي٤م ًمِميوكهلل يي٤مًمكم  اًمِمٞم :

 ىم٤م : ُمو يمٚمٝممهلل ضمٚمٝمم  وٓ ُم٤م سمٞمٕمبك.

 ضمٚمٝمم وام  قمٚمم... ُمداظمٚم٦م:

تييلم وإيمثييب ٓ ييي٤مع يٝمٝمييه  ذًا ًمٜم٘مييل  ىمٚمٝمييمهلل ـمٞميي٥ما عميي٤مذا إىمييل يٓمْييق أي اًمِمييٞم :

يٓمْييقهلل  ًمّييٜم٤مهلل  و  ًمّييٜم٤م ٟمحيين ٟمييتٙمٚمم قميين اًمٜمّيي٤مء اعمتٛمّييٙم٤مت اعمٚمت ُميي٤متهلل ٟمٕمييم يييو 

يلا ُموَوقمٜم٤م أنا عم٤مذا  يمثب يلع اًمٜمّوة ٓ شمٓمْق أيتلم  ضميواش: ًمّيْْلم اصمٜميلم 

ي٘م٤مسمل أيتلم: اًم٥ّْم إو :  ن  يمثب ـمالب اًمٕمٚميم  ن ش  ىميل: اًمٕمٚميامء ش  - يْم٤مً -

هنم  ٟمييييه  يييي٥م  قميييغم اعمييييب ة  ذا ظمبضميييي٧م ُمييين سمٞمتٝميييي٤م  ن ختتٛمييييب يؽميمييي  سمٕمييييد ذم  ذيييي٤م

سميي٤م امرهلل و ن شمِييب اسٚمْيي٤مب قمييغم ا ييامرهلل يييلع اعمٕمٜمييى ُميين اسٛميي  سمييلم شمٜمٗمٞمييل 

إُمبين ذم أيتلم اًمٙمبيٛمتلمهلل ش يّت٘مب سمٕمد ذم  ذي٤من يمثيػم ُمين ـميالب اًمٕمٚميمهلل سميل 

٤من سم٤مًمٜمّيييي٤مء وُميييين اًمٕمٚمييييامء  ٟمٗمّييييٝممهلل  ذًا  ذا يميييي٤من يييييلا يييييو اًمِميييي٠من ذم ةيتييييلمهلل وشمتٕمٚم٘ميييي

اعمٚمت ُم٤متهلل ومامذا ٟم٘مو  قمن اعمتؼمضم٤متهلل ًمٞمه ًمٜم٤م طمدي٨م ُم  اعمتؼمضم٤متهلل ٟم٠ميت  مم 

طمٙمم ةظمب: اًمبسم٤م سٛم  قمغم حتبيٛمه سميلم قمٚميامء اعمّيٚمٛملم سمدًٓمي٦م اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦م 

 رضميوا  ن يٙميون اسيواب سمٌميء ُمين  - يْمي٤مً -اًمّمحٞمح٦م و ع٤مع إُمي٦مهلل ُمي٤م ر يٙميم 

ٟمحين  يمثيب  و  ىميل: دمي٤مر اعمّيٚمٛملم اًمٞميوهل: ييل  اًمدىم٦م:  يمثب اًمتجي٤مرهلل  و ًمٜم٘ميل ىمْيل ُمي٤م
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 ومٞمٝمم ُمن ٓ يتٕم٤مـمى اًمبسم٤م 

 ٓ ىمٚمٞمل ي٤م ؿمٞم ... ُمداظمٚم٦م:

 يٛمٙمن ي٘مو  ظم٤مًمد  ٟمه  يمثبيم يتٕم٤مـمى اًمبسم٤م. اًمِمٞم :

 ٓ ي٤م ؿمٞم . اعمٚم٘مي:

 ي٤مع. اًمِمٞم :

 ٓ  طمد يٜمجو يٕمٜمي. اعمٚم٘مي:

٤مين  ذًاهلل ٟمحيين ٓ  طمييد يٜمجييو. ويييلع ال٘مٞم٘ميي٦مهلل  ذًا  ذًا عميي٤مذا  ذم ؾميي٥ْم صميي اًمِمييٞم :

ىمٚمٜمي٤م ضمواسميي٤ًم قميين ؾميي١ما  إخ: سمييامذا شمٜمّميي   سميي٤مًمٕمٚمم واًمٕمٛمييلهلل ييي١مٓء اًمتجيي٤مر يٕمٚمٛمييون 

 ن اًمبسم٤م حمبهلهلل وًمٙمٜمٝمم ٓ يٕمٛمٚمون سميام يٕمٚمٛميونا عمي٤مذا  ٕٟميه طميق وميٞمٝمم ىميو  ٟمْيٞمٝمم 

ويلا مثل  ظميػمًا ُمي  إؾميف سمي٤ملبك اًمواطميدهلل  شؾمتتداقمى قمٚمٞمٙمم إُمم»: -¢-

ىميي٤مًموا:  وُميين ىمٚميي٦م ٟمحيين  شاقمى إيمٚميي٦م  مم ىمّمييٕمتٝم٤مؾمييتتداقمى قمٚمييٞمٙمم إُمييم يمييام شمييد»

ٓهلل سمييل  ٟمييتم يوُمئييٍل يمثييػمهلل وًمٙمييٜمٙمم همثيي٤مء يمٖمثيي٤مء اًمّييٞملهلل »يوُمئييٍل ييي٤م رؾمييو  ام  ىميي٤م : 

هلل ىمي٤مًموا: وُمي٤م شوًمٞمٜم قمن ام اًمبي٦ْم ُمين صيدور قميدويممهلل وًمٞم٘ميلومن ذم ىمٚميوسمٙمم اًميوين

ًمتجي٤مر ظمٚمٞمٜمي٤م هلل عمي٤مذا  يمثيب اشطم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمبايٞمي٦م اعميوت»اًموين ي٤م رؾمو  ام  ىم٤م : 

ٟم٘مو  ُم  يمل اًمتج٤مرهلل عم٤مذا  يمثب اًمتجي٤مر يتٕمي٤مُمٚمون سم٤مًمبسمي٤م  حتٙميم ذم ىمٚميو م طمي٥م 

٨م أظمييب يوَيي  اًمييدٟمٞم٤مهلل ويمبايٞميي٦م اعمييوتهلل يميي٠مهنم خمٚمييدون ذم اًمييدٟمٞم٤مهلل ضميي٤مء الييدي

 ذا شم٤ْميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜم٦مهلل و ظملشمم  ذٟم٤مب اًمْ٘مبهلل ورَيٞمتم »ومٞم٘مو :  اعموَوع سمّمورة  يمثب

ل اما ؾمييٚمال ام قمٚمييٞمٙمم ذًٓ ٓ يٜم قمييه قمييٜمٙمم طمتييى سميي٤مًم رعهلل وشمييبيمتم اسٝميي٤مد ذم ؾمييْٞم

هلل ييييلا اليييدي٨م ُمييين إطم٤مديييي٨م اعمٝمٛمييي٦م ضميييدًا ضميييدًا ذم اًمٕمٍمييي ششمبضمٕميييوا  مم دييييٜمٙمم
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ال٤معا ٕٟمه وصف اًمداء ُم٘مبوٟم٤ًم سم٤مًمدواءهلل وصف اًمداء  لع اًمٕمٚميل إرسمٕمي٦مهلل يمٜميى 

سمٞم  اًمٕمٞمٜم٦مهلل  و قمن اًمتٕم٤مُمل سم٤مًمبسم٤م سمي اًمٕمٞمٜم٦مهلل سمٞم  اًمٕمٞمٜم٦مهلل وًمٕمٚمٙمم شمٕمٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ُم٤م يو 

ذم اًمٙمييالهل طمتييى ُميي٤م ٟمٔمٚمييم اًمٜميي٤مسهلل ٓ سمييد يٙمييون واطمييد  - يْميي٤مً -قمييغم إىمييلهلل ٟمحتيي٤مج 

.... يٙمون  لا اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمل ٓ يٕمٚمم ُم٤م يو سمٞم  اًمٕمٞمٜم٦مهلل  - ن ؿم٤مء ام-اصمٜملم سمٞمٜم٤مشمٙمم 

هلل اًمٕمٞمٜمييي٦م:  ن يييي٠ميت ش ذا شمْييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜمييي٦م»واًمبؾميييو  ي٘ميييو  خي٤مـمييي٥م اًمٕميييبب  ُمثييي٤مًمٙمم: 

يتٔميي٤ميب سم٠مٟميييه يبييييد  ن يِمييؽمي طم٤مضمييي٦مهلل ًمٜمٗمييؽمض يبييييد  ن يِميييؽمي  اًمبضمييل  مم اًمتييي٤مضمب

ؾمٞم٤مرةهلل وال٘مٞم٘م٦م ٓ يبيد  ن يِمؽمي ؾمٞم٤مرةهلل ال٘مٞم٘م٦م يبيد ىمب٤ًَمهلل ًمٙمين ييو يٕمٚميم  ٟميه 

يٕميييييٞم  ذم ستٛمييييي   ؾميييييالُمي اؾمييييياًمهلل وًميييييٞمه   ؾميييييالُمٞم٤ًم ومٕميييييالًهلل سميييييدًمٞمل  ن اعمجتٛمييييي  

حٞم : ذم اليييدي٨م اعمِميييٝمور ذم اًمّمييي -قمٚمٞميييه اًمّيييالهل-اإلؾميييالُمي وصيييٗمه اًمبؾميييو  

ُمثل اعم١مُمٜملم ذم شموادديم وشمبامحٝمم يمٛمثل اسّد اًمواطمد  ذا اؿمتٙمى ُمٜميه قمْميو »

هلل  ذًا اعمٗمييبوض شسميي٤ملٛمى واًمّييٝمب»هلل  و  ششمييداقمى ًمييه ؾميي٤مئب اسّييد سم٤مًمّييٝمب والٛمييى

ذم اعمجتٛم  اإلؾمالُمي  ٟميه   ذا وىمي  وميبد ُمين  وميبادع ذم ُمٚمٛمي٦م ذم ُمّميٞم٦ْمهلل واىمتْمي٧م 

٘مبَه ىمبَي٤ًم ًموضميه ام طمّيٜم٤ًمهلل ٓ  يد يلع اعمّمٞم٦ْم  ن يّت٘مبض ُم٤مًٓ  ن  د ُمن ي

اًمٞموهل ُمن ي٘مبض يلا اًم٘مبض الّينا عمي٤مذا  ًمتٗمٙميك اعمجتٛمي  سمٕمْميه قمين سمٕمي هلل 

وًميييلًمك ومٝميييو  تييي٤مج ييييلي٥م  مم اًمتييي٤مضمب ي٘ميييو :  ٟمييي٤م  رييييد  ن  ؿميييؽمي ييييلع ال٤مضمييي٦مهلل 

ٟم٘مييو  يييي اًمّييٞم٤مرةهلل سمٙمييم  اًمتيي٤مضمب يْييد  سمٛمخ٤مًمٗميي٦م اًمنميييٕم٦م سمٕمييبض سمٞمٕمتييلم ذم سمٞمٕميي٦مهلل 

ٕمنميية ةٓكهلل وشم٘مّيٞمٓم٤ًم سم ائيد مخّييامئ٦م  و  ًميف ... سمٞم٘موًميه: ٓ  ٟميي٤م ي٘ميو : ييلع ٟم٘ميدًا سم

هلل ويو ُم٤م قمٜمدع وٓ  ًمفهلل يو  شميى ًمٞم٠مظميل ٤مً طمد قمنم  ًمٗم ُم٤م قمٜمدي ومٚموسهلل سمٞم٘موًمه:  ذًا 

هلل وسمٕمييييد ىمٚمٞمييييل  ضمييييباء اًمٕمٛمٚمٞميييي٤مت  ًمٗميييي٤مً ُميييي٤مٓهلًل سمٞم٘مييييو  ًمييييه:  ٟميييي٤م اؿمييييؽمي٧م سم٢مطمييييدى قمنميييي 
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ئ  ؿمي٤مري٤ًمهلل ومٞم٘ميو  اًمِمي٤مري: ويمٛم٤ْمًمٞم٤مت وُم٤م ؿمي٤مسمه ذًميكهلل سمػمضمي  اًمِمي٤مري سم٤مئٕمي٤ًمهلل واًمْي٤م

 ٟم٤م ال٘مٞم٘م٦م ي٤م  خ  ٟم٤م  ريد  ن  سمٞمٕمك يلع اًمّٞم٤مرة اؿمؽمهي٤م ُمٜميهلل يٕمبك اًمت٤مضمب  ٟمه ييو 

سمح٤مضميي٦م  مم ومٚمييوسهلل ومٞمْٞمٕمييه سميي٠مسمخه إصمييامنهلل ًمٜمٗمييؽمض  ٟمييه ر س ُميي٤م  اًمّييٞم٤مرة قمييغم 

ٟمييذ ُمييثالًهلل ومٝمييو سمػمضميي  اًمتيي٤مضمب شمّييٕم٦م ةٓك ٟم٘مييدًا سمييػمسم   ًمييفهلل شم٘مّييٞمال سمييػمسم   ًمييف و

سمثامٟمٞميييييي٦م ةٓكهلل سمييييييػمسم  سم٘مييييييى رسمحييييييلم أنهلل يييييييو سمٞم٠مظمييييييل صمامٟمٞميييييي٦م ةٓك  سمِمييييييؽمهي٤م ُمٜمييييييه

ويٜمٍمييك ذم ؾمييْٞمٚمههلل يييلع يييي سمٞميي  اًمٕمٞمٜميي٦مهلل ويييلا ُموضمييود ذم سمٕميي  اًمييْالد اًمٕمبسمٞميي٦م 

اًمتييي يم٤مٟميي٧م أُميي٤م  ُمٕم٘مييودة ومٞمٝميي٤م  ن يْيي  اإلؾمييالهل اًمّمييحٞم  ُميين يٜميي٤م هلل سمٞميي  اًمٕمٞمٜميي٦مهلل 

شمتحيييب  ييييلع  يمٞمييي٤مس ُمييين إرز وُمييين اًمّيييٙمب شمِميييؽمى  يييلع اًمٓمبي٘مييي٦مهلل صميييم شمْييي٤مع وش 

 ي:  يمٚمييييتم اًمبسميييي٤مهلل  ش ذا شمْيييي٤ميٕمتم سم٤مًمٕمٞمٜميييي٦م»إيمٞميييي٤مس ُميييين خم٤مزهنيييي٤مهلل اًمبؾمييييو  ي٘مييييو : 

يٕمٜميييييييييي اًمتٝمٞميييييييييتم سموؾمييييييييي٤مئل اًميييييييييدٟمٞم٤م ويمّييييييييي٥م اعمييييييييي٤م هلل  شو ظميييييييييلشمم  ذٟمييييييييي٤مب اًمْ٘ميييييييييب»

وشميبيمتم اسٝمي٤مد ذم ؾميْٞمل اما ؾميٚمال ام قمٚميٞمٙمم ذًٓ ٓ »هلل  شورَٞمتم سم٤مًم رع»يملًمك:

ٓ يٜم قميه قمييٜمٙمم طمتييى »بسمٞمي٦م اًمٗمٚمّييٓمٞمٜمٞم٦مهلل ييي اًمٞمٝمييود اطمتٚميوا اًمييْالد اًمٕم شيٜم قميه قمييٜمٙمم

هلل اًمبضموع  مم اًمدين يو اسواب اًم٤ّمسمق: اًمٕمٚمم اًمٜم٤موم  واًمٕمٛمل ششمبضمٕموا  مم ديٜمٙمم

اًمّميييي٤مًم هلل  ُميييي٤م اًمبضمييييوع  مم اًمييييدين ومييييٞمام يييييو اًمٞمييييوهل ُمٗمٝمييييوهل ومييييٞمام يّييييٛموٟمه سم٤ملٞميييييل 

اًمنمييييقمٞم٦مهلل وومييييٞمام يّييييٛموٟمه سميييي٤مًمْٜمو  اإلؾمييييالُمٞم٦مهلل وومييييٞمام يّييييٛموٟمه سم٤مٕٟم٤مؿمييييٞمد اًمديٜمٞميييي٦مهلل 

ون اإلؾميالُمٞم٦مهلل يمٚمٝمي٤م شم٠مظميل صيْٖم٦م  ؾميالُمٞم٦مهلل وييي ًميٞمه  ي٤م صيٚم٦م سم٤مإلؾميالهلهلل ٓ واًمٗمٜم

ْم ﴿ُميين سمٕمٞمييد وٓ ُميين ىمبييي٥مهلل وام اعمّييتٕم٤منهلل وميي٢مذاَ ً ى امَُّ قَمَٛمَٚمُٙميي ػَمَ يي َّ ِل اقْمَٛمُٚمييوا وَم َوىُميي

َٝم٤مَدِة وَمُٞمٜمَِّْييييُئُٙمْم  يييي ٤مِشِ اًْمَٖمٞمْيييي٥ِم َواًمِمَّ وَن  ِمَم قَميييي دا ؽُمَ وًُمُه َواعم١ُْْمُِمٜمُييييوَن َوؾَميييي سمِيييياَم يُمٜمييييُتْم َوَرؾُميييي

 هلل وام اعمّتٕم٤منهلل همػمع.[135]التوب :﴾شَمْٕمَٛمُٚمونَ 
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 ضم ا  ام ظمػم. اعمٚم٘مي:

 و ي٤م . اًمِمٞم :

 شمٗمت  اعمج٤م ... اعمٚم٘مي:

 شمٗمْمل. اًمِمٞم :

 ( 00:  37:  23/ 518) اهلدى والنور/
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 بني األلباٌي وابَ باز يف فتٍة اخلمير

م ظمييػمًاهلل يييل قمٚمٛميي٧م ُمٜمييه ي٘مييو  اًمّيي٤مئل يٜميي٤م: ُميين ُمٕمبومتييك ًمٚمِمييٞم  اسميين سميي٤مز ضميي اع ا

ُموىمٗميي٤ًم ُم١ميييدًا عميي٤م طمييدث ذم  زُميي٦م ا ٚمييٞم٩م ويييل صمْيي٧م قمييام ي٘مييو  قمٜمييه  ٟمييه  ومتييى سم٘متييل 

 ضمٜمود قمباىمٞملم يّمٚمون 

 ُم٤م  ين ؾمٛمٕم٧م ومّٛمٕم٧م  ٟم٤م يمام ؾمٛم  همػميهلل  ُم٤م يل حت٘م٘م٧م وم٤مسواب  اًمِمٞم :

.ٓ 

واًمٞميييوهل يم٤مٟمييي٧م ظمٓمْييي٦م  ظموٟمييي٤م  سميييو ُم٤مًميييك حمٛميييد ؿمييي٘مبة ضمييي اع ام ظميييػمًا ذم ظمٓمْييي٦م 

٤م ﴿طميو :  اسٛمٕمي٦م ُْوا ىَمْوًُميي ٞم
ٌق سمِٜمََْي٢مٍ وَمتََْٞمَّٜمُييوا َ ْن شُمّمِي

٤مَءيُمْم وَم٤مؾِميي ِليَن ةَُمٜمُيوا  ِْن ضمَي يي َي٤م اًمَّ ٤م َ هيا َييي

٤مِدُِملمَ  هلل وَيم  مم ييلع أيي٦م طميديث٤ًم [6]الحجررات:﴾سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمُِْحوا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْم ٟمَي

سم٤ًم  ن  يدث سمٙميل ُمي٤م يمٗميى اعميبء يميل»ةظمبهلل طمديث٤ًم صحٞمح٤ًم ويو ىموًمه قمٚمٞمه اًمّالهل: 

 .شؾمٛم 

ومٜمحن ؾمٛمٕمٜم٤م وًمٙمن ُم٤م شمثْٜم٤ما ٕٟمه ٓ ؾمْٞمل ًمديٜم٤م ًمٚمتث٧ْم ُمن ُمثل يلع إظم٤ْمر  ٓ 

ُميين آشمّميي٤م  اًمِمخ يي سمييههلل وسمٙمييل ُميين يٜم٘مييل قمٜمييه ىمييو هلل ومييال سمييد ُميين آشمّميي٤م  سمييه  ذا 

شمٞمٌييهلل وٟمحيين ُميي٤م شمٞمٌيي ًمٜميي٤م يييلاهلل  ىمييو  يييلا ًمييٞمه دوم٤مقميي٤ًم قميين  ي ؿمييخذ ُمٝمييام ؾمييام 

ضمييي اع ام ظميييػمًاا ٕن يميييل  ٟمّييي٤من يميييام ىمييي٤م   ُمييي٤مهل دار ا جيييبة وقميييال يم٤مًمِميييٞم  اسمييين سمييي٤مز 

ُم٤مًميييك سمييين  ٟميييه ريض ام شمٕمييي٤ممم قمٜميييههلل ىمييي٤م : ُمييي٤م ُمٜمييي٤م ُمييين  طميييد  ٓ رد ورد قمٚمٞميييههلل  ٓ 



 متفرقات حول فتنة اخلليج ---------------------------------------- العالمة األلباني يف املنهججامع تراث 

757 

 .¢ص٤مطم٥م يلا اًم٘مؼم. و ؿم٤مر  مم ىمؼم اًمٜمْي 

ومٞمجوز قمغم  ي  ٟم٤ّمن ا ٓم٠م و وز قمٚمٞمه اًمٜمّٞم٤منهلل ًمٙمن ٕٟمه  وز قمٚمٞمه ا ٓم٠م 

ٜمّي٥م  ًمٞميه يميل رء يْٚمٖمٜمي٤م دون  ن ٟمتح٘ميق ُمين صيح٦م اًمٜمّي٦ْم واًمٜمّٞم٤من ُم٤م  وز  ن ٟم

  ًمٞمه.

 ... طمبب ا ٚمٞم٩م.ُمداظمٚم٦م:

ن ُمِمي٤مي   يملًمك سم٤مًمٜمّي٦ْم ليبب ا ٚميٞم٩م ُمي  إؾميف ٟمّيتٓمٞم   ن ٟم٘ميو   اًمِمٞم :

ؾمٕموديلم يم٤من  م اضمتٝم٤مد ذم شم٠ميٞمد البب َد اًمٕمباب واًمِميٕم٥م اًمٕمباىمييهلل ويمي٤مٟموا 

وا ذم ٤م  ٟميييي٤م وميييي٠مىمٓم   هنييييم  ظمٓميييي١مشمٓمْٞم٘مٝميييي٤مهلل  ُميييييتٛمّييييٙمون سم٘م٤مقمييييدة رسمييييام  ظمٓميييي١موا ذم 

 شمٓمْٞم٘مٝم٤م ويي  ن اعمّٚمم  ذا وىم  سملم ذين اظمت٤مر  ىمٚمٝمام ذًا.

ومٝمم ر وا سم٠مهنم  ذا ىم٤مشمٚموا ُم  اًمٙمٗم٤مرهلل ُم  إُمبيٙم٤من واًمؼميٓم٤من ورسمام يم٤من ُمٕمٝمم 

اًمٞمٝمودهلل ىم٤مشمٚموا ؿمٕم٤ًْم ُمّٚماًم ويو اًمِمٕم٥م اًمٕمباىمييهلل وٓ  ىميو  اًمدوًمي٦م اًمٕمباىمٞمي٦ما ٕهني٤م 

ومييب وا  ن ُميين سميي٤مب  ظمييف اًمنمييين  ن ي١ميييدوا يييلا اًم٘متيي٤م هلل  ُميي٤م ًمٞمّيي٧م دوًميي٦م ُمّييٚمٛم٦مهلل 

ٟمحييين ومٚمٜمييي٤م  ذـمييي٦م س ييي٦م سم٠مٟميييه ٓ  يييوز آؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗمييي٤مرهلل وًميييٞمه أن ُمٜم٤مؾمييي٦ْم 

  قم٤مدة اًمٙمالهل ذم يلع اًم٘مْمٞم٦م.

 ( 00: 28: 03/ 633) اهلدى والنور /
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 ّاد يف أريترييااجل
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 اجلّاد يف أريترييا

 ٤م  ظمويمم ذم ام حمٛمد قمكم اًمّٚمٞمامن.سم٤مر  ام ومٞمكهلل  ٟم اًم٤ّمئل:

 حمٛمد قمكم ؾمٚمٞمامن. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم اًم٤ّمئل:

  يالً وُمبطم٤ًْم دائاًم ذم يمل زُم٤من وذم يمل ُمٙم٤من. اًمِمٞم :

 قمْمو طمبيم٦م ذم اسٝم٤مد اإلؾمالُمي إريؽمي وقمْمو ُمٙمت٥م اًمدقموة. اًم٤ّمئل:

 عٞمل. اًمِمٞم :

 ريؽمييي٤م ٕهنييم  وميي٤مُٕمػم يمٚمٗمٜميي٤م يٕمٜمييي  ن شمييدقمو ًمييه سم٤مًمٜمٍميي وًمٚمٛمّييٚمٛملم ذم اًمّيي٤مئل:

هلل ذم شٓ  ًميييه  ٓ امهلل حمٛميييًد رؾميييو  ام» قمٚمٜميييوا اسٝمييي٤مد ذم ؾميييْٞمل ام إلقميييالء يمٚمٛمييي٦م 

هلل فمٚمٛمٜميي٤م ﴾ ذن ًمٚمييلين ي٘ميي٤مشمٚمون سميي٠مهنم فمٚمٛمييوا﴿رششمٚمييك اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦م اًمتييي فمٚمٛميي٧مهلل

فمٚماًم ؿمديدًاهلل وم٤ملٛمد م رب اًمٕم٤معملم اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م اعمّٚمٛملم قميغم  ُمي٤مهٍل واطميدهلل 

 مم  قميي٤مدة يٕميي٧م إُميي٦م  ُمييػما واطمييدًاهلل ٟمّمييْوا سمييلاًمك  ن ؿميي٤مء ام ومٛمٜمييل ذًمييك الييلمهلل سم٤م

 ا الوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 ُم٤م ؿم٤مء امهلل ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ادقموا ام  ن يووم٘مٙمم سملاًمكهلل وًمٙمٜمي  ذيمبيممهلل  لع ال٘مٞم٘م٦م اعميبة اًمتيي  اًمِمٞم :
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 واضمٝمٜم٤مي٤م ذم  ومٖم٤مٟمّيت٤من اًمتيي يمي٤من ًمٜمي٤م  ُميل يمْيػم  ن يٕميود الٙميم سم٤مإلؾميالهل ذم شمٚميك

اًمييييْالدهلل ٕهنييييم يميييي٤مٟموا يٕمٚمٜموهنيييي٤م  يْميييي٤ًم يمٚمٛميييي٦م ًمٚمجٝميييي٤مد ذم ؾمييييْٞمل ام شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤مممهلل 

وًمٙمييييٜمٝمم ٓ سمييييد  ٟمٙمييييم ؾمييييٛمٕمتم يمييييام ؾمييييٛمٕمٜم٤مهلل سميييي٠من شمٚمييييك الييييبارة وشمٚمييييك اًم٘مييييوة اًمتييييي 

ُمٙمٜمييييتٝمم ُميييين اًمّمييييٛمود  ُميييي٤مهل اًمٙمٗميييي٤مرهلل وُميييين  يمييييؼم اًمييييدو  اًم٘م٤مئٛميييي٦م اًمٞمييييوهل قمييييغم وضمييييه 

ن دي٤مر اعمّٚمٛملمهلل صميم  ظميػمًا إرضهلل ؾمالطم٤ًم ُم٤مدي٤ًم صٛمدوا  ُم٤مُمٝم٤م سمل و ظمبضموي٤م ُم

وىمٗموا قمٜميد سمٕمي  اًميْالد واًمٔمي٤ميب وام اقمٚميمهلل واًمِمي٤ميد ييبى ُمي٤م ٓ ييبى اًمٖم٤مئي٥مهلل  ن 

شمٗميييبىمٝمم ؿميييٞمٕم٤م و طم اسمييي٤مهلل ييييوا اًميييلي اٟميييتٙمه  يييمهلل وظمٌييييم ضمٝميييود قمنمييي ؾميييٜمواتهلل 

طمٞميي٨م وىمٗمييوا  ُميي٤مهل قم٤مصييٛمتلم  و سمٚمييدشملم يمْػمشمييلم ييييهلل ) يم٤مسمييلهلل وضمييال   سميي٤مد (هلل ُمييثالًهلل 

يي ذَ ٕمييؼمة سمٖمييػمع ومٚمٞمٕمتييؼم وم٤مٟميي٤م  ُ وىمييد ىمٞمييل ُميين ر ى اًم ١مُمٜملمهلل  ن بيمم واًمييليمبى شمٜمٗميي  اعميييمِّ

هلل  مم ع٤مقمييي٤مت ن ٓ شمٗمّيييحوا اعمجييي٤م  ًمتٗمبييييق اعمّيييٚمٛملمشمٙموٟميييوا يمٚمٛمييي٦م واطميييدةهلل و 

ٓ شَمُٙموُٟميييوا ُِمييينَ ﴿ُمٕمٙميييم عٞمٕمييي٤ًم ىميييو  رب اًمٕمييي٤معملم قمييي  وضميييل و طمييي ابهلل وم٢مٟمٜمييي٤م ٟم٘ميييب   َو

ييملِمَ  ىُمييوا دِييٜمَُٝمْم وَ  ُِميينَ *  اعمنُْْمِ ييِليَن ومَبَّ -31]الررروم:﴾يَميي٤مٟمُوا ؿِمييٞمًَٕم٤م يُمييلا طِمييْ ٍب سمِياَم ًَمييَدهْيِْم ومَِبطُمييونَ اًمَّ

هلل وىمّميي٦م هميي وة طمٜمييلم قمييؼمع عميين ٓ يٕمتييؼمهلل وًمييلًمكهلل  ذيمييبيمم  ييلا  وٓهلًل وصم٤مٟمٞميي٤ًم  ن [32

و  ييييلا اًميييلي شم٘موًميييون  ٟمٙميييم سمييي٤ميٕمتٛموعهلل  ٟمييي٤م ُمييي٤م  دري قمٜميييه ؿميييٞمئ٤ًمهلل ١ميٙميييون ييييم اعمّييي

اًمّٜم٦م وشمٓمْٞم٘م٤ًم ًمٚمٙمت٤مب واًمّٜم٦مهلل و رضمو  ن يٙمون قمٜمد طمّن اًمٔمن ُمٕمبوم٦ًم سم٤مًمٙمت٤مب و

 قمٜميييي شمٓمْٞميييق ذًميييك قميييغم اًمِميييٕم٥م اًميييلي اٟمٓميييوى حتييي٧م ًموائيييههلل  ييي٤م ىمْميييٞمت٤من اصمٜمتييي٤من 

ييتامهل سمتٓمْٞميق  طمٙمي٤مهل ٓ وضم  ٤م سموضموب آقمت٤ْمر ... وٓهلًل وقمدهل اًمتٗميببهلل وصم٤مٟمٞمي٤ًم ا

اإلؾميييالهل قميييغم إوميييباد ٕن ذًميييك ييييوا ا ٓميييوة إومم ًمٞميييتٛمٙمن يييي١مٓء إوميييباد ُمييين 

 إلؾمالُمي واًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ىم٤مُم٦م اعمجتٛم  ا
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 ضم ايمم ام ظمػم.  اًم٤ّمئل:

 و ي٤م . اًمِمٞم :

ُميين طمٞميي٨م يييو يييلا اًمبضمييل رضمييل ذم ُمٜمتّمييف ؾمييٜمههلل ىمباسميي٦م مخّييلم قم٤مُميي٤ًم  اًمّيي٤مئل:

ىمْمييي٤مي٤م سمٓمٚمييي٥م اًمٕمٚميييم ُمٕمٔمٛمٝمييي٤م وييييو ظميييبي٩م اس٤مُمٕمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ختيييبج ذم يمٚمٞمييي٦م 

ٔن قمٛمييل اًمنميييٕم٦م ذم اس٤مُمٕميي٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وُمٜمييل  ن ختييبج ُميين اًمّييْٕمٞمٜم٤مت طمتييى ا

ُمٕمٚميياًم ذم ُمٕم٤ميييد  ٟمّميي٤مر اًمّييٜم٦م اعمحٛمدييي٦م اًمّييٚمٗمٞم٦م ذم اًمّييودانهلل ويميي٤من  ُم٤مُميي٤ًم  يْميي٤ًمهلل 

وقمٜميييد اؾميييتٗمح٤م  اًمٗميييتن ذم اريؽميييي٤مهلل وُمييين ىمْيييل ىميييد يمٜمييي٤م قمٛمٚمٜمييي٤م طمّييي٤مسم٤ًم طمٞمييي٨مهلل يٕمٜميييي 

وَيييٕمٜم٤م سمٕمييي  ـميييالب اًمٕمٚميييم ذم ُمٕم٤مييييدهلل وسمٕمييي  اس٤مُمٕمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦مهلل ومح٤مٟمييي٧م 

همتّمييي٧ْم اًمٗمتٞمييي٤متهلل وم٤ملٛميييد م اًمٗمبصييي٦م واؾميييتٗمحل إُميييب ضميييدًا وفمٚمٛمييي٧م إُمييي٦مهلل وا

 هنْم٧م إُم٦م عم٤ْميٕمتههلل ومٜمٔمبًا  ٤م ر يٜم٤م ومٞمه وٟمٕمت٘مد ومٞمه ُمن اًمّمالح.

  ن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

ٟمبضمو ام  ن يٙمون قمٜمد طمّن فمٜمٜم٤مهلل ومٝميلا ُمين طمٞمي٨مهلل الٛميد م  ٟمّي٤منهلل  اًم٤ّمئل:

رضمل ؾمٚمٗمي وقم٤مش يٕمٚمم ُمن اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م اًمٌمء اًملي ي١ميٚمه سملًمكهلل قمغم إىمل 

اعمبطمٚميي٦مهلل يييلع ُميين طمٞميي٨م  قمييبك  محييد حمٛمييدهلل ورء ةظمييب ٟمّمييٞمحتٙمم  ن  ذم يييلع

ؿمييي٤مء ام ؾميييٜمحٗمٔمٝم٤مهلل وييييي قميييدهل اًمتٗميييبب ٟمحييين ٟمٕمتيييؼم  ٟمٗمّيييٜم٤م ًميييو اؾميييتٓمٕمٜم٤م  ن ٟمحييي٤موم  

قمٚمٞميييههلل سميييد ٟم٤م ُمييين طمٞمييي٨م اٟمتٝميييى إومٖمييي٤من سمحٞمييي٨م طمتيييى ٓ ٟمختٚميييف وميييٞمام سمٕميييد ش ٟمٜمِميييرش 

٦م اإلُمي٤مهل قميغم ضمْٝم٤مت ُمتٕمددةهلل ذم  ريؽمي٤مهلل سمل  ٟمِم٤مٟم٤م اًموطمدة ىمْل يميل رءهلل وُم٤ْميٕمي

اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م وُمييييٜمٝم٩م اًمّييييٚمف اًمّميييي٤مًم  رَييييوان ام شمٕميييي٤ممم قمٚمييييٞمٝممهلل ومٕمييييغم يييييلا 
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اًمٌمييء سم٤ميٕمٜميي٤م إُمييػمهلل وم٠مُميي٤م اعمح٤مومٔميي٦م قمٚمٞمييههلل ٟمّيي٠م  ام ًمٜميي٤م واٟمييتم  يْميي٤ًم ادقمييوا ام  ن 

 ٟموومق.

ٟم٠ّم  ام ًمٙمم اًمتوومٞمق سمل ُم يد ُمن اًمتوومٞمق و ن يٜمٍمييمم قميغم قميدويممهلل  اًمِمٞم :

  دمدون اعم٤ّمقمدة ُمن اًمدو  اإلؾمالُمٞم٦م يال  ن ؿم٤مء ام ـمٞم٥م و

ُميين اًمييدو  ٓ زًمٜميي٤م ش ٟمجييد  ٓ اًم٘مٚمٞمييل وًمٙميين ُميين إومييباد اًمييلين يٖميي٤مرون  اًمّيي٤مئل:

قمييغم اإلؾمييالهل الٛمييد م وضمييدٟم٤م اًمٙمثييػم ُمٜمٝميي٤م سمييد ٟم٤مهلل  وًٓ سم٤مسٝمييد اًمٞمّييػم ُميين إُميي٦م 

هلل إريؽمييي٦م اًمتييي دومٕميي٧مهلل اًمتييي دومٕميي٧م ُميين ىموهتيي٤م اًمٞمييوُمي اًمٌمييء اًمٙمثييػم سم٤مًمٜمّيي٦ْم  يي٤م

وم٤ملٛميييد م سميييد ٟم٤م  ييي٤م اعمٕمبيمييي٦م  و  ُميييبةهلل رهميييم اًمٖميييالء اًمٗمييي٤مطم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمّيييالحهلل 

وم٤ملٛمد م ُمٜمٝم٤م سمد ٟم٤م وُمٜمٝم٤م سمد ت آٟمتّم٤مرات سمٗمْمل ام ؾمْح٤مٟمه وشمٕمي٤ممم و قميددٟم٤م 

سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمؽمؾمي٤مٟم٤مت  اًمٌمء اًملي سمد ٟم٤م سميه ٓ يّي٤موي ؿميٞمئ٤مً ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤مهلل وان يم٤من يلا 

ةٍ َوُِمييْن ِرسَميي٤مِط اْ َْٞمييِل وَ ﴿اعموضمييودة ًمييدى إقمييداءهلل وًمٙميين: وا َ ُييْم َُميي٤م اؾْمييتَٓمَْٕمتُْم ُِمييْن ىُمييوَّ  قَِمييدا

يُممْ   هلل وم٤ملٛمد م يم٤من اًمٜمٍم طمٚمٞمٗمٜم٤م ُم  ذًمك.[63]األنفمل:﴾شمُْبِيُْوَن سمِِه قَمُدوَّ امَِّ َوقَمُدوَّ

ـمٞم٥م  ريؽمي٤م ُمٕمٚموهل قمٜميد ُمّي٤مطمتٝم٤م ٟمحيو يميم يٕمٜمييهلل ُمي  سمي٤مًمٙمٞمٚمو ُميؽمات  اًمِمٞم :

حيييو سمٕمييي  اًمٜمييي٤مس صيييٕم٤ًْمهلل ًمٙمييين سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًم٘مٞمييي٤مس سمٕمييي  اًميييدو  ٕن ييييلا اؾميييتٞمٕم٤مسمه ٟم

 اعمٕمبووم٦مهلل قمغم وضمه إرض ُمن اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦مهلل شم٘مبي٤ًْم يمم ٟمحو  يه  

سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمييدو  اًمٕمبسمٞميي٦م ٓ اؾمييتٓمٞم   ن  رى  و  ن اقمٚمييم دوًمييه شمّيي٤موهي٤مهلل  اًمّيي٤مئل:

وًمٙمٜمٝم٤م يي مت٤مز سم٤مؾمؽماشمٞمجٞمه سمحٞم٨م شم٘م  قمغم اًمْحب إمحبهلل يٕمٜميي سمٛمّي٤مطم٦م  ًميف 

ٚمييوا ُمييؽم ُميين ضمٞمْييويت ًمٚمّييودان ويييي اًمٜم٘مٓمييه اًموطمٞمييدة اًمتييي دمٕمييل اًمْحييب إمحييب يمٞم
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ًمييٞمه قمبسمٞميي٤ًمهلل وميي٢مذا  صييْح٧م  ريؽمييي٤م ضميي ءًا ٓ يتجيي   قميين  صمٞموسمٞميي٤م يمييام يييي أنهلل ويمييام 

قمٞمٝم٤م اًمدو  اًمٖمبسمٞم٦مهلل ُمٜمٝم٤م  ُمبيٙم٤م و ٍائٞملهللاس ء اعمّت٘مل قمغم اًمْحب إمحيبهلل دَّ شمَ 

محيييب يمٚميييه ًمٚمٕميييبب ويمٚميييه ًمٚمٛمّيييٚمٛملمهلل ... ذم ال٘مٞم٘مييي٦م ييييلع اًمٜم٘مٓمييي٦م دمٕميييل اًمْحيييب إ

 ٕمٚمييييه سمحييييبًا قمبسمٞميييي٤ًم سمّمييييدد  رشمػمييييي٤مهلل وُميييين يييييلع اًمٜم٘مٓمييييه دائيييياًم يم٤مٟميييي٧م ُمّيييي٤مر ضمييييد  

واهمتّميي٤مب طمتييى ي٘مٚمٕموييي٤م ُميين إُميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦مهلل و يي٤م اؾمييؽماشمٞمجٞم٦م ُمٝمٛميي٦مهلل  ُميي٤م ُمّيي٤مطمتٝم٤م 

سم٤مًمٙمٞمٚمو ُمؽمات و ن يمٜم٧م يمام ىمٚمتم ًمٞم٧ّم ُمٕمبوومه  ٓ  هن٤م  ًمف و ُم٤مئيه وشمّيٕم٦م قمنمي 

 ا ُمؽم ُمبسم . ًمف يمٞمٚمو

 ٟم٧م شمّتحِ ظم٤مرـم٦م ُمثالً ةؾمٞم٤م... ُميثالً سمالدٟمي٤مهلل إردن والجي٤مز و مم  اًمِمٞم :

 ٓ يمٞمف آ اصٖمب واةظمبعهلل ومْٜمّْه  لع اًمْالد ايمؼم و

 شم٘مبي٤ًْم ُمثل إردن يٕمٜمي  اًم٤ّمئل:

 يٙملا يٕمٜمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕممهلل ايمؼم سم٘مٚمٞمل. اًم٤ّمئل:

 ُمثل ؾموري٤م ُمبع وٟمّمف. ُمداظمٚم٦م:

بع وٟمّمفهلل ـمٞم٥م ييي متيد ُمين اًمْحيب إمحيب  مم اًمنميب ُمثل ؾموري٤م ُم اًمِمٞم :

 يمم ُمثالًهلل ُمن سم٤مب اعمٜمدب 

ُميين  مم ىمييبب سمييور ؾمييودان ذم اًمّييودانهلل  ًمييف يمٞمٚمييو قمييغم اًمٖمييبب قمييغم  اًمّيي٤مئل:

هميييبب اًمْحيييب إمحييييبهلل وميييٞمام يٕميييبك سميييي٤مًم٘مبن اإلومبي٘مييييهلل و  ٞمتٝمييي٤م ٟم٤مدميييي٦م قمييين سميييي٤مب 

و ي٤م ضمي ر قميغم اًمْحيب اعمٜمدب ي٘م  ومٞمٝم٤م اعم٘م٤مسميل ًم٘مٜمي٤مة اًمّيويههللو يالت إلٍائٞميل 
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 إمحب ضم ر يمثػمة يٓمٛم  ومٞمٝم٤م  قمداء ام.

 ويمم قمدد  ظمواٟمٜم٤م اعمّٚمٛملم آريؽميلم  اًمِمٞم :

 شم٘مبي٤ًْم صمالصم٦م ُمٚمٞمون ُمّٚممهلل وشم٘مبي٤ًْم ُمٚمٞمون ٟمٍماينهلل وىمٚمٞمل ُمن اًموصمٜمٞملم. اًم٤ّمئل:

 ي١مٓء ُم٤م ُموىمٗمٝمم سم٤مًمٜم٦ّْم لبيمتٙممهلل اًمٜمّم٤مرى  اًمِمٞم :

 يييم اًمّْميييٞمذ ُمييين اًمٕمٚميييم واًمٕم٘مٞميييدة اًمّميييحٞم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم ًمٚمحبيمييي٦م اًميييلين  اًمّييي٤مئل:

 سم٤مًملات اًمٕمٚمامء.

  ي  اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦مهلل  ٟم٤م سم٘مو  اًمٜمّم٤مرى  اًمِمٞم :

ِييييييييَ  ﴿ـمْٕميييييييي٤ًم يييييييييلا هلل  اًمّيييييييي٤مئل: ٓ اًمٜمََّّميييييييي٤مَرى طَمتَّييييييييى شمَتَّْ َُ قَمٜمْييييييييَك اًْمٞمَُٝمييييييييوُد َو َوًَمييييييييْن شَمييييييييْب

 . [123]البقر :﴾ُِمٚمَّتَُٝممْ 

وسميييييلم  ن يٙموٟميييييوا  صيييييحٞم  ًمٙمييييين ذم وميييييبب سميييييلم اًميييييلي يثيييييوروا َيييييديمم اًمِميييييٞم :

ظم٤مُمدينهلل ٓ صوًم٦م  م وٓ ضموًم٦مهلل وم٠مٟم٤م  قمبك يلع ال٘مٞم٘م٦م اًم٘مبةٟمٞم٦مهلل ًمٙمين  ٟمي٤م اؾمي٠م  

 قمن واىمٕمٝمم سم٤مًمٜم٦ّْم ًمديٙمم ُم٤م يو 

أن يٕميدون اًمٕميدة ًمالٟم٘مْمي٤مض قمٚمٞمٜمي٤مهلل وييم اًميلين ؾميٚمْوا سمٜم٤مشمٜمي٤م وورصميوا  اًم٤ّمئل:

يٕميدون  دي٤مرٟم٤م ويمل رء وـمبدوٟمي٤م ذم ظمي٤مرج اًميوـمنهلل ذم ظمي٤مرج  ريؽميي٤مهلل ومٝميم أن

اًمٕمدة ًمالٟمتٝم٤مء ُمن طمبيم٦م اسٝم٤مدهلل وطمبيم٦م اسٝم٤مد يلع يبوهن٤م اظمٓمب ُمنهلل يٕمٜمي قميغم 

اًمدو  إظمبىهلل قمغم  ومبي٘مٞم٤م وهمػمي٤مهلل يٕمٜمي  ظمٓمب ُمن  صمٞموسمٞم٤مهلل وًميلًمك يٕمٛمٚميون  ي٤م 

  ًمف طم٤ّمب.



 اجلهاد يف أرترييا --------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

700 

يٕمٜمييي  ومٝمييم ُميين يمالُمييكهلل  ن يٜميي٤م اًمٜمّميي٤مرى آريؽميييلم يييدو  ييين ٟمٗمييه  اًمِمييٞم :

 سمٞمٜمٝممهلل سمه  قمدائٙمم والبب ىم٤مئٛم٦م سمٞمٜمٙمم و

 ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

والِْم٦مهلل  رشمػمي٤م اطمتٚمتٝم٤م الِْم٦مهلل ومٚمام اطمتٚمتٝمي٤م الِْمي٦م اٟمتٝمي  اًمٗمبصي٦م  ُمداظمٚم٦م:

اًمٜمّميي٤مرى ومِمييٙمٚموا ضمْٝميي٦م ىموييي٦م ضمييدًاهلل  ىمييوى ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م اًمّييالح ُميين  ظمواٟمٜميي٤م ييي١مٓء 

 ُم٘م٤مسمٚمون ُمن ضمٝمتلمهلل ُمن ضمٝم٦م الِْم٦م وُمن ضمٝم٦م اًمٜمّم٤مرى.

 ٓ ًٍا اـمٞم٥م الِْم٦م شمتدظمل قمٚمٜم٤ًم و اًمِمٞم :

قمٚمٜميي٤ًم ٕهنيي٤م حمتٚميي٦م قمٛموُميي٤ًم اًمييْالد واًمثييورة اًمٜمٍميياٟمٞم٦م اعموضمييودة آريؽمييي٦م  اًمِمييٞم :

ٟمٗمّٝم٤م شمود  ن شمٜمت ع الٙمم ًمٜمٗمّٝم٤مهلل ُمن  صمٞموسمٞم٤م وُمن اعمّٚمٛملم قمغم اًمّواءهلل وًمٙمن 

 اًمٙمل يتٗمق َد طمبيم٦م اسٝم٤مد.

 صمم ذم ضمْٝم٦م صم٤مًمثه ُمن اعمّٚمٛملم  ٟمٗمّٝممهلل اعمّٚمٛملم اًمٕمٚمامٟمٞملم. ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من  م اًمتواضمد ىمْل طمبيم٦م اسٝم٤مد. اًملين اًم٤ّمئل:

 وأن  اًمِمٞم :

أنهلل يم ؿمتى ومٞمٝمم سمٕمثٞملم ووميٞمٝمم قمٚمامٟمٞميلم ووميٞمٝمم ؿميٞموقمٞملم ييم  يْمي٤ًم  اًم٤ّمئل:

 يٕم٤مدون طمبيم٦م اسٝم٤مد.

 يٕم٤مدونر اًمِمٞم :

 ٟمٕممهلل يٕم٤مدون طمبيم٦م اسٝم٤مد. اًم٤ّمئل:
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 يمم قمدد ي١مٓء شم٘مبي٤ًْمهلل إقمداء ي١مٓء اًمِمٞموقمٞملم و ُمث٤م م  اًمِمٞم :

 طموازم مخه ضمْٝم٤مت يِمٙمٚمون. :اًم٤ّمئل

 ٓ يمم قمدديم عٞمٕمٝممهلل شم٘مبي٤ًْم  اًمِمٞم :

ٓ  طم ييي وًمٙميييٜمٝمم  يييم شمبؾمييي٤مٟم٤متهلل  ؾميييٚمحه يمثيييػمة يٕمٜمييييهلل و يييم  يْمييي٤ًم  اًمّييي٤مئل:

 اقمؽماوم٤مت ُمن اًمدو  اًمٕمبسمٞم٦م وهمػم اًمٕمبسمٞم٦م.

 اًمٕمبسمٞم٦م  يْم٤ًم ر اًمِمٞم :

  يوعهلل اًمٕمدد يمٚمه يي  ٙمن مٚمك مخّه ؾمت٦م  ًمف يملعهلل ٟمٕمم. اًم٤ّمئل:

 وي١مٓء يٕمٜمي يّمػم سمٞمٜمٙمم وسمٞمٜمٝمم ىمت٤م . اًمِمٞم :

  يوعهلل  ود  ن اذيمب. اًم٤ّمئل:

 يّمػم سمٞمٜمٝمم وسمٞمٜمٝمم ىمت٤م   اًمِمٞم :

 ش يٍمهلل  ٓ  ن اًمدؾم٤مؾم٦م وا داع يٕمٛمٚمون ُمن ظمٚمٗمٜم٤م. اًم٤ّمئل:

 يٕمٜمي ًٍا ظمٚم٦ّم ُم٤م ي٘مٍمونهلل  ُم٤م س٤م ٦م ٓ يّتٓمٞمٕمون. اًمِمٞم :

 ش ٟمج٤م ٝمم وش  ٤م وٟم٤م. اًم٤ّمئل:

 ّم٤مرى يم اعمج٤م ونهلل ٟمام اًمٜم اًمِمٞم :

 يْمييي٤ًم ُمييي  اًمٜمّمييي٤مرىهلل دقمييي٤مة اًمت٘مدُمٞمييي٦م  ٟمٕميييم وُمييين ُمٕمٝميييم ُمييين اعمٜمّيييٚمخلم ُمداظمٚمييي٦م:

 ودقم٤مة ذم صٗموك اًمٜمّم٤مرى  يْم٤ًم يوضمد اعمّٚمٛمون.
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ُمّٚمٛمون ضمٖمباومٞمونهلل ٟم٠ّم  ام ًمٙمم اًمٜمٍم اعم١مزر واًمٕم٤مضمل  ن ؿم٤مء امهلل  اًمِمٞم :

 طمتى شمّتٓمٞمٕموا  ن شم٘موُموا سمام قم٤ميدشمم ام قمٚمٞمه  ن ؿم٤مء ام.

ـميي٥م ييي٤م ؿمييٞم  يمٚمٛميي٦م ًمٚمٛمّييٚمٛملم  ن ؿميي٤مء ام ذم دقمييم اسٝميي٤مد اإلؾمييالُمي  ُمداظمٚميي٦م:

ذم  ريؽمييي٤مهلل ويمٚمٛمييتٙمم  ن ؿميي٤مء ام شمٕميي٤ممم  يي٤م وزنهلل وحتّيي٥م ًمٙمييم  ن ؿميي٤مء ام قمٜمييد 

ام ذم ُمٞمييي ان طمّيييٜم٤مشمٙممهلل ومٝميييلا اسٝمييي٤مد اًم٘مييي٤مئم ذم  ريؽميييي٤م ييييو اسٝمييي٤مد اًم٘مييي٤مئم قميييغم 

ٓمٚميييييق ُمييييين اًمٕم٘مٞميييييدة اًمّمييييي٤مومٞم٦م اًمٙمتييييي٤مب واًمّيييييٜم٦مهلل قميييييغم ُمٗمٝميييييوهل اًمّيييييٚمف اًمّمييييي٤مًم هلل يٜم

اًمٜم٘مٞم٦مهللو ظمواٟمٙمم يٜم٤م   ي٤مسون ُمين ىمْيل إقميداء اًمٞمٝميود واًمٜمّمي٤مرى واعمجيوس 

واًمِمٞموقمٞملم واًمْٕمثٞملم وهمػميمهلل ومٝمم ذم طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦مهلل واًمٞموهل ييم ذم  ُميه ال٤مضمي٦م 

 مم دقمييم اعمّييٚمٛملم و مم ُمٜميي٤مسة اعمّييٚمٛملم  ييمهلل ومٝمييم أن سمييدؤوا يٕمتٛمييدون قمييغم 

يم اًم٘مٚمٞمٚميي٦مهلل و ُميي٤م قمٜمييديم ُميين اعميي٤م  اًم٘مٚمٞمييل اًمييلي ٓ ام قميي  وضمييلهلل صمييم قمييغم ضمٝمييود

يليمب ويم أن ش يّتٓمٞمٕموا  ن  بيموا اسٜمود اًملين درسمواهللويٞمئوا سمتٕمٚمٞمم اًمٕم٘مٞمدة 

وسم٤مًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مومٞم٦م اًمٜم٘مٞم٦م إصٞمٚم٦مهلل وسم٤مإلقمداد اًمٕمّٙمبي يملًمكهلل وم٤ملبيم٦م 

هلل اًم٘ميي٤مئم  ُمييبيم أن قميي٤مضم ةهلل  ن حتييب  يييلع اًمٌيياي٤م ُميين اعمج٤ميييدين ذم ؾمييْٞمل ام

قميييغم اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦مهلل واًميييلين شمٕمٚمٛميييوا ييييلع اًمٕم٘مٞميييدةهلل يٕمٜميييي قمجييي وا  ن  بيميييويم 

سم٥ّْم ىمٚم٦م اعم٤مدة واعم٤م هلل واعمّٚمٛمون اًمٞميوهل والٛميد مهلل اٟمتنمي ظميؼم طمبيمي٦م اسٝمي٤مد 

اإلؾمالُمي سمٞمٜمٝممهلل وًمٙمن اًملين ؾم٤مرقمواهلل وشم٘مدُموا ًمدقمم يلع البيم٦م ىمٚمههلل سمْمي  ُمين 

ومٙمٚمٛميتٙمم  ن ؿمي٤مء ام  ي٤م دورهلل و ٟموصيٞمٙمم  يْمي٤ًم  ن إومباد واعمحّٜملم وا ٞميآتهلل 

شمت٤مسمٕموا يلا اسٝم٤مدهلل شم٘موًموا سمٙمٚمٛم٦م ٟم٤مصح٦مهلل  ن شمبؾمٚموا ُمن يباع وُمن يتحّههلل وُمن 

يوضمييييههلل وُميييين يٍْميييي اإلظمييييوان  ن ؿميييي٤مء ام شمٕميييي٤ممم سميييي٠مُمب ام قميييي  وضمييييل و ُمييييب رؾمييييوًمه 
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 هللطمتى يٙمون يلا اسٝم٤مد ي٘موهل قمغم اًمّمواب  ن ؿم٤مء ام و صم٤مسمٙمم ام.¢

سميي٤مر  ومييٞمٙممهلل ويييل اًمٓمبيييق ُمٗمتييوح سم٤مًمٜمّيي٦ْم  ًمييٞمٙممهلل اًموصييو   ًمييٞمٙمم يمييام  ٞم :اًمِميي

 ٓ يمٞمف  ايم٤من إُمب سم٤مًمٜم٦ّْم ًمألومٖم٤منهلل و

اًمٓمبييييق ُمٗمتيييوح ًمٙميييل  ٟمّييي٤من يبييييد  ن يييي ور سم٤مًميييلات اعمٕمّيييٙمبات ذم  اًمّييي٤مئل:

داظمل اًمّودانهلل قمن ـمبيق اًمّودان يّتٓمٞم  اًموصو   ًمٞمٜمي٤مهلل ذم  ي وىمي٧م شمبوٟميه ذم 

 يّييتٓمٞم   ن يييبى اسٝميي٤مد وي٘مييف سمٜمٗمّييه قمييغم ُميي٤م وصييٚمٜم٤م  ًمٞمييههلل  ُميين و ُميي٤من  ن ؿميي٤مء ام

 ويمثػم ُمن اإلظموة زاروٟم٤م والٛمد مهلل ر وا ا ػم وشم٘مدُموا...

  ومٝمم ُمن يلا سم٠من اًمّودان ُمٕمٙمم  اًمِمٞم :

 ن ؿم٤مء امهلل ٓ ُم٤مٟم  ًمديه ُمين  ن ي ورٟمي٤م اطميد وي٘ميدهل ًمٜمي٤م رءهلل  و يٙميون  اًم٤ّمئل:

 قمن ـمبي٘مه يّمل  ًمٞمٜم٤م.

ًمواىميييي هلل  يييي٤م ي١ميمييييد وضمييييوب ىمٞميييي٤مهل اعمّييييٚمٛملم اًمٕم٤مُميييي٦م واًمييييدو  يييييلا ذم ا اًمِمييييٞم :

اإلؾمييييالُمٞم٦م اًمتييييي شمٖميييي٤مر قمييييغم اإلؾمييييالهل سمخ٤مصيييي٦م ًمٚم٘مٞميييي٤مهل سمٛمّيييي٤مقمدة  ظمواٟمٜميييي٤مهلل ييييي١مٓء 

اعمج٤مييدين آريؽميييلمهلل سمٙمييل ُميي٤م يّييتٓمٞمٕمون ُميين اعمّيي٤مقمدةهلل ؾمييواًء يميي٤من سم٤مًمبضميي٤م   و 

 سم٤مُٕموا هلل  و سم٤م ٓمي٥م واًميدروس واعميواقم هلل يميام ضمي٤مء ذم ؾميٜمن اًميدارُميهلل وُمّيٜمد

امحد وهمػم ٤مهلل سم٤مًمّٜمد اًمّمحٞم هلل قمين  ٟميه اسمين ُم٤مًميك ريض ام شمٕمي٤ممم قمٜميههلل ىمي٤م هلل 

ييٜمتٙممهلل »ىميي٤م  رؾمييو  ام صييغم ام قمٚمٞمييه وةًميي٦م وؾمييٚمم: ضم٤ميييدوا اعمنميييملم سميي٠مُمواًمٙممهلل و ًّم

 ومام داهل  ن اًمٓمبيق ُمٗمتوح يو ًمٞمه إُمب يمام يو ذم إردن ُم  اًمٞمٝمود. هللشو ٟمٗمّٙمم

لا ي١ميمييد قمييغم عٞميي  اعمّيييٚمٛملمهلل طمٞميي٨م اًمٓمبيييق ُمٖمٚمييق ُميي  إؾمييف اًمِميييديدهلل ومٝميي
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 وميييييييباد وع٤مقمييييييي٤مت وطمٙموُمييييييي٤متهلل  ن ي٘موُميييييييوا سمواضمييييييي٥م ُمّييييييي٤مقمدة  ظمواٟمٜمييييييي٤م يييييييي١مٓء 

اعمج٤ميدين يٜم٤م هلل و ن يتليمبوا ىمو  اًمٜمْي صيغم ام قمٚمٞميه وةًمي٦م وؾميٚمم  يلا اًمّميدد 

رضهللوُميين قمٛمييل ُمييٜمٝمم »اًمييلي يييو  ييٜم٤مء واًمبومٕميي٦م واعمجييد واًمتٛمٙمييلم ذم ٕا ُميي٦م سم٤مًّم سمنميي يييلع ٕا

ظمييبة ُميين ٟمّمييٞم٥مقمٛمييالً ًمٚمييدٟمٞم٤م ومٚمييٞمه ًميي ومٜمبضمييو ام قميي  وضمييل  ن يٚمٝمييم اعمّييٚمٛملم  هللشه ذم ٔا

عٞمٕم٤ًمهلل  ن ي٘موُموا سمواضم٥م ٟمٍمة  ظمواٟمٜم٤م ي١مٓءهلل و ن شمٙمون ظم٤مم٦م ييلا اسٝمي٤مد ييو 

حت٘مٞميييق طمٙميييم ام ذم شمٚميييك اًميييْالد طمتيييى يتٛمٙمٜميييوا ُمييين  ن يّيييٜموا ؾميييٜم٦م طمّيييٜم٦مهلل ًمٚميييْالد 

هلل وقمّيى  ن ئميل إظمبىهلل يلا إُميل اًميلي يمي٤من ييو اعمٜمِميود ذم اسٝمي٤مد إومٖمي٤مين

يييلا إُمييل يٜميي٤م  طمٞميي٤ًم  يْميي٤ًمهلل سمّيي٥ْم  ن ؿميي٤مء ام  ن يٕمييود  وًمئييك اعمتٗمييبىملم سمييديٜمٝممهلل 

 مم ع٤مقميي٦م واطمييدة طمتييى يٜمٍميييم ام شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم قمييغم قمييدويمهلل وطمٞمٜمئييل يٙمييون 

 ذم اعمّٚمٛملم ُمث٤مًملم طمّٜملمهلل وًمٕمل ُمث٤مًمٙمم يلا يٙمون ظمػمًا ُمن ذا   ن ؿم٤مء ام.

 ( 00:  01: 20/   398) اهلدى والنور /  

 ( 00:  15: 42/   398) اهلدى والنور / 
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 باب وٍْ

يّيييي٠م  ؾميييي٤مئل ومٞم٘مييييو : يمييييام يتٕمييييبض اسٝميييي٤مد إومٖميييي٤مين ًمٚمٗمتٜميييي٦م يمييييلًمك  ُمداظمٚميييي٦م:

رشمػمييي٤م  مم ومتٜميي٦م الّميي٤مر واًمتْمييٞمٞمقهلل وسمخ٤مصيي٦م ُميين سمٚمييد ُمّييٚمم  يتٕمييبض اسٝميي٤مد ذم 

ذًمييييك  ضميييي٤مر  ٓ ويييييو اًمّييييودان وع٤مقمتييييه اإلؾمييييالُمٞم٦م اًمٙمثييييػمةهلل ومييييام يييييو ىمييييوًمٙمم ذم

 وٟمّمٞمحتٙمم ًمنظموة يٜم٤م  

ال٘مٞم٘م٦م ٟمحن ٓ ٟمٕمبك قمن يلا اسٝم٤مد شمٗم٤مصٞمل يميام ٟمٕميبك قمين اسٝمي٤مد  اًمِمٞم :

إومٖم٤مين ُمثالًهلل وًملًمك ومي٢مذا يمي٤مٟموا قميغم ذًميك اسٝمي٤مد إومٖمي٤مين ُمين  هنيم يبييدون  ن 

دوًميي٦م  ؾميالُمٞم٦م ٓ  ييوز ـمْٕمي٤ًم ٕي ؿمييٕم٥م ُمّيٚمم  ٓ  ن يٙمييون ُمٕمٝميم يمييام يييو  اي٘مٞمٛميو

ٞملم م٤مُمي٤ًم واإلؾميالهل ٓ يٗميبب سميلم ؿميٕم٥م وؿميٕم٥مهلل  ي ؿميٕم٥م يبومي  ِم٠من ُمي  إومٖمي٤مٟماًم

راي٦م اإلؾمالهل ويٕمٚمن اسٝم٤مد ذم ؾمْٞمل ام إلىم٤مُمي٦م طمٙميم ام ذم إرض ومٞمجي٥م قميغم 

عٞم  اعمّٚمٛملم ذم يمل سمالد اًمدٟمٞم٤م  ن يٙموٟموا قموٟم٤ًم ُمٕمٝمم يمام يو ىموًمٜم٤م دائياًم و سميدًا 

وهنيي٤م سمٕمٞمييدة قمٜميي٤م ومٚمييٞمه قمٜمييدٟم٤م سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمجٝميي٤مد إومٖميي٤مينهلل ًمٙميين  رى  ن اًمييْالد يييلع ًمٙم

قميييغم شمٙميييون ر ي صيييحٞم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم  يييلا اسٝمييي٤مد اًم٘مييي٤مئم  يّيييٕمٗمٜم٤مُمييين اعمٕمٚموُمييي٤مت ُمييي٤م 

 يٜم٤م .

 ٟمٕمم. همػمع 

 ضم ايمم ام ظمػمًا. ُمداظمٚم٦م:

 (00: 07: 04/   358) اهلدى والنور / 
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 الصمفية يف الصوداُ

اًمتييي وىمٕميي٧م ذم اسامقميي٤مت اًمّييٚمٗمٞم٦م  ومْمييٞمٚم٦م اًمِمييٞم  سم٤مًمٜمّيي٦ْم ًمٚمخالوميي٤مت اًمّيي١ما :

ذم اًمّيييييييودان ذم سمٕمييييييي  اعمّييييييي٤مئل يم٤مٟٓمتخ٤مسمييييييي٤مت واًمؼمعم٤مٟمييييييي٤مت وآحتييييييي٤مدات ذم 

اعمييدارس اًمث٤مٟموييي٦م واس٤مُمٕمييي٤مت وشمٕمٚمييٞمم اعمييب ة ذم اس٤مُمٕمييي٤مت اعمختٚمٓميي٦مهلل وذيييي٤مب 

اًمبضمييل اًمّييٚمٗمي  مم  ُميي٤ميمن اعمٜمٙمييبات يم٤معمييآشمم وإقمييباس اس٤ميٚمٞميي٦مهلل  ىمييٞمم ُميي١ممب 

   ٟمحيي٤مء اًمّييودانهلل ويميي٤من ذًمييك ىمْييل ؾمييٜمتلمهلل وشموصييٚموا ومٞمييه ًمٚمييدقم٤مة اًمّييٚمٗمٞملم ذم عٞميي

 مم سمٕميييي  آشمٗم٤مىميييي٤مت ويميييي٤من قمْيييي٤مرة قميييين ووميييي٤مب وعيييي  ًمِمييييٛمل إُميييي٦م اًمّييييٚمٗمٞم٦م ذم 

اًمّييودانهلل وًمٙميين ُميي  ذًمييك  مم أن اليي٤م  ذم طم٤مًمييههلل  ًم ُمييوا عٞميي   ومييباد اسامقميي٦م 

تي٤موىهلل اًمّٚمٗمٞم٦م سم٤مًمّودانهلل ىم٤مًموا: ٓ سمد ُمن اًمٓم٤مقمي٦م  يلع اًم٘ميباراتهلل واًمت٘مٞميد  يلع اًمٗم

وٓ  ييوز ٕي ومييبد يٜمتٛمييي  ييلع اسامقميي٦م اًمّييٚمٗمٞم٦م ذم اًمّييودان  ن خيييبج قميين يييلع 

اًم٘مباراتهلل ويمل ُمن ؿمل قمن يلع اًم٘مباراتهلل ويلع إواُمب اًمتي ضم٤مءت ُمن اإلُم٤مرةهلل 

ن يلع اإلُم٤مرة ذم الِ  ُم٤مرة اًمدقموةهلل  ُمي٤مرة ذقمٞمي٦م وُمٕميؽمك  ي٤م و يوز  وم٘م٤مًموا 

وش يٓميييي  سمٕميييي  إُمييييورهلل يم٘مْمييييٞم٦م  ـم٤مقمتٝميييي٤م ذم اعمٕمييييبوكهلل ومٙمييييل ُميييين ؿمييييل وظميييي٤مًمف

آظمتالط ذم اس٤مُمٕم٦م  ضمٞم ت سمنميـملمهلل إو : ُمٜمٝمي٤م  ن اإلٟمّي٤من يي٠مُمن اًمٗمتٜمي٦م قميغم 

 ٟمٗمّه.

صم٤مٟمٞمييي٤ًم:  ن يٙميييون سموؾميييٕمه شم٘مٚمٞميييل رء ُمييين اعمٜمٙميييبهلل ومٛمييين ظمييي٤مًمف ييييلع اًمتٕمٚميييٞمامت 
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وييييلع إواُميييب يٗمّميييل ُمييين ييييلا اًمتٜمٔميييٞممهلل ويٕمتيييؼم  ٟمّييي٤من ُمٜمْيييوذ ويٓمٚميييق قمٚمٞميييه سمٕمييي  

وقمٚمييٞمٙمم سم٤مسامقميي٦مهلل وُميين ؿمييل ؿمييل »  هللشت وًمييٞمه ذم قمٜم٘مييه سمٞمٕميي٦مُميين ُميي٤م»إطم٤مدييي٨م: 

هلل شوُمييين  ـمييي٤مع  ُميييػمي وم٘ميييد  ـمييي٤مقمٜميهلل وُمييين قمَمييي  ُميييػمي وم٘ميييد قمّمييي٤مين»هلل شذم اًمٜمييي٤مر 

ويييلا إُمييب  طمييدث سمٚمْٚميي٦م ذم وؾمييال اًمِميي٤ْمب اعمّييٚممهلل وىمْٞمييل سٞمئٜميي٤م  مم اعمٛمٚمٙميي٦م 

٤م اًمٕمبسمٞم٦م اًمّيٕمودي٦م ٕداء ييلع اًمِميٕمػمةهلل حتيدث  طميد اإلظميوان قمين ييلع إُميورهلل وُمي

 يم٤من  ٓ  ن ضموسمه سم٤مًمٗمّمل ُمن يلا اًمتٜمٔمٞممهلل ومام يو اًمبد 

: ضمييواش  ن يييلا اًمتٜمٔمييٞمم ُميين سمٕميي  اًمّييٚمٗمٞملم شم٘مٚمٞمييد ُمييٜمٝمم  وًٓ ًمييْٕم  اسييواب

اسامقميي٤مت اإلؾمييالُمٞم٦م اًم٘مديٛميي٦م اًمتييي ؾمييْ٘م٧م ذم يييلا اعمْمييامر دون  ن شمت٘مييدهل ؿمييٞمئ٤ًم 

يهلل يييليمب ذم ؾمييْٞمل حت٘مٞمييق ُميي٤م يٕمٚمٜمييون ُمٜمييه ُميين حم٤موًميي٦م  صييالح اعمجتٛميي  اإلؾمييالُم

و ىم٤مُميي٦م اًمدوًميي٦م اعمّييٚمٛم٦مهلل ُميين  ضمييل ذًمييك ٟمحيين ٟمٜمٙمييب يييلع اًمتٜمٔمييٞمامتا ٕهنيي٤م ًمٞمّيي٧م 

يم٤مًمتٜمٔمٞمامت اًمتي ضمبى قمٚمٞمٝم٤م اعمّٚمٛمون ـمٞمٚم٦م يلع اًم٘مبون اًمتيي شم٘ميوهل قميغم  ؾمي٤مس 

إُمييب سميي٤معمٕمبوك واًمٜمٝمييي قميين اعمٜمٙمييبهلل وقمييغم  ؾميي٤مس شمٕمٚمييم اًمٕمٚمييم اًمٜميي٤موم  واًمتوضمٞمييه 

عمٗمّميل ُمين إُمثٚمي٦م اًمتيي شمٗميبض  مم اًمٕمٛمل اًمّم٤مًم هلل سمل يمام ضم٤مء ذم يلا اًمّي١ما  ا

قمغم اعمٜمتٛملم  مم يلع اسامقم٦م اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء وًميو ذم ُمٕمّميٞم٦م ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤مممهلل 

ويٙمٗمييي ذم ذًمييك  هنييم ضمٕمٚمييوا يييلا إُمييػم اًمييلي ٟمّميي٥م قمييغم يييلع اسامقميي٦مهلل يمييام ًمييو 

يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م اعمّٚمٛملمهلل ومٞمج٥م  ـم٤مقمته ذم يمل رء ي٠مُمب سمههلل ُم٤م ش ي٠مُمب سمٛمٕمّمٞم٦م امهلل 

ُمين  ـمي٤مع  ُميػمي وم٘ميد »يلا يمام ؾميٛمٕمتم  هنيم محٚميوا ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل: وم٤م ٓم٠م ذم 

ن يلا إُمػم  لع اسامقم٦م يو  ُمػم رؾميو  ام  ومٙم٠من ًم٤ّمن طم٤م م ي٘مو   ش ـم٤مع ام

هلل ¢هلل وًمٙمل ع٤مقم٦م  ظمبى  م  ُمػمهلل  يْم٤ًم يلا إُمػم ييو يم٠مٟميه  ُميػم رؾميو  ام ¢
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 قمغم اًموٓي٦م اًمّمٖمبى. صمم قمغم ذًمك دواًمٞمك يٓمْ٘مون  طمٙم٤مهل اإلُم٤مرة اًمٙمؼمى

ُميييين اًموٓييييي٦م اًمّمييييٖمبى اإلُميييي٤مهل اًمييييلي يّمييييكم سم٤معمّييييٚمٛملم ا ٛمييييه صييييٚموات ذم 

اعمّجدهلل يلا ٓ  وز  ن يٕمٓمى ًمه صالطمٞم٦م ا ٚمٞمٗم٦مهلل اإلُم٤مهل إو هلل و ٟمام يٓم٤مع ًمه 

ذم طمدود ُمي٤م يي٠مُمب ويٜمٝميى وميٞمام يتٕمٚميق سم٠مطمٙمي٤مهل اًمنمييٕم٦مهلل  ُمي٤م ٓ  ي٥م ًميه ُمين اًمٓم٤مقمي٦م 

ٓ  ي٥م ـم٤مقمي٦م ييلا اإلُمي٤مهل اًميلي ييو  ُمي٤مهل اعمّيجدا  ومٞمام ًمو  ُمب سمٌمء  صٚمه ُم٤ْمحهلل

ٕٟمه ًمٞمه يو اإلُمي٤مهل إيميؼم اًميلي  ذا  ُميب اعمّيٚمٛملم سمٌميء ييبى  ن ومٞميه ُمّميٚمحتٝممهلل 

ويميي٤من يييلا إُمييب ذم  صييٚمه ُمْيي٤محهلل ومٞمجيي٥م وال٤مًميي٦م يييلع  ن يٓميي٤مع إُمييػم إيمييؼمهلل يمييام 

ييييلع  يي٥م قمييغم اًم وضمييي٦م  ن شمٓمٞميي  زوضمٝمييي٤م ذم همييػم ُمٕمّميييٞم٦م ام شمْيي٤مر  وشمٕمييي٤مممهلل  ُميي٤م 

اإلُم٤مرات ويلع اًموٓي٤مت ذم يلع اًمتٜمٔمٞمامت الديث٦م ذم اًمٕمٍم ال٤مع وسمخ٤مص٦م 

 ظميييييػمًاهلل ومٝميييييلع  وًٓ ًمٞمّييييي٧م شمٚميييييك اًموٓيييييي٦م اًمٙميييييؼمىا ٕهنيييييم ش يْييييي٤ميٕموا ُمييييين عٞمييييي  

 اعمّٚمٛملمهلل وًملًمك ومال يٕمٓمى لٙمم  ُمػميم  طمٙم٤مهل إُمػم إقمغم.

دوا ذم إُمييب سم٤مًمٓم٤مقميي٦م صم٤مٟمٞميي٤ًم:  ن يٜميي٤م  ُميي٤م يٚمٗميي٧م اًمٜمٔمييب ويّييؽمقمي آٟمتْيي٤مع  هنييم زا

  لا إُمػم ا ٤مص قمغم  يمثب  ٤م صم٧ْم ذم اًمنمع ُمن  ـم٤مقم٦م إُمػم اًمٕم٤مهل.

 رؾمل ٍي٦م و ُمب قمٚمٞمٝم٤م  ُمػمًاهلل صمم  راد يلا إُمػم  ¢ضم٤مء ذم اًمّمحٞم   ن اًمٜمْي 

 ن يٓم٤مع  ُمػمعهلل وم٠مُمب سمٕمْمٝمم سم٠من  ¢ ن يْتكم  شم٤ْمقمه يل يم يٓمٞمٕموٟمه يمام  ُمب اًمٜمْي 

هلل صميييم  ُميييبيم عٞمٕمييي٤ًم  ن يٚمتٗميييوا طميييو  ييييلا الٓمييي٥مهلل صميييم  ُميييب  ٓمْيييوا طمٓمْييي٤ًم ومٗمٕمٚميييوا

ٚم٧مهلل وم٘مييي٤م   يييم:  ًم٘ميييوا  ٟمٗمّيييٙمم ذم ٕمسمٕمْميييٝمم  ن يوىميييدوا اًمٜمييي٤مر ومٞمٝمييي٤م وم٠موىميييدواهلل وم٤مؿميييت

هلل  ٓ ومييبارًا ُميين ¢واهلل وم٘ميي٤م  سمٕمْمييٝمم ًمييْٕم : وامر ُميي٤م ةُمٜميي٤م سمبؾمييو  ام ١ماًمٜميي٤مرهلل ومتٚمٙميي

وام ٓ ٟمٗمٕميلا طمتيى اًمٜم٤مرهلل ومٙمٞمف ٟمحن ٟمٓمٞم   ُمػمٟم٤م يلا سم٠من ٟمٚم٘ميي سم٠مٟمٗمّيٜم٤م ذم اًمٜمي٤مرهلل 
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وذيميييب ًميييه اًم٘مّمييي٦مهلل  ¢ٟمّييي٠مًمههلل ومجييي٤مء اًمبؾميييو   مم اًمٜمْيييي  ¢ٟمْٕمييي٨م  مم رؾميييو  ام 

ًمييو  هنييم  ًم٘مييوا  ٟمٗمّييٝمم ذم اًمٜميي٤مر ُميي٤م ظمبضمييوا ُمٜمٝميي٤م  مم يييوهل اًم٘مٞم٤مُميي٦مهلل ٓ ـم٤مقميي٦م »وم٘ميي٤م : 

 .شعمخٚموب ذم ُمٕمّمٞم٦م ا ٤مًمق

ُمْي٤مذة ٓ يٓمي٤مع  ¢ ذا يم٤من إُمب يملًمك ويمي٤من إُميػم اعميومم ُمين ىمْيل اًمبؾميو  

ذم ُمٕمّمييييييٞم٦م ام قميييييي  وضمييييييلهلل ومٙمٞمييييييف يٓميييييي٤مع ييييييي١مٓء إُمييييييباء اعمختٚمٗمييييييلم اعمٜميييييي٤مي٩م 

واعملاي٥م وآدم٤مي٤متهلل ويم يٍمطمون يمام ؾمٛمٕمتم ذم اًم١ّما  سم٠من قمغم يمل ومبد 

 ن يٓمٞميي  شمٚمييك اًم٘مييبارات واًمتييي ومٞمٝميي٤م  سم٤مطميي٦م آظمييتالط سمييلم اًمبضميي٤م  واًمٜمّيي٤مءهلل وًمٙميين 

 قمٚمٞمه  ن  ٗم  ٟمٗمّههلل ؾمْح٤من امر

سمِييييييييييي٤معم١ُْْمُِمٜملَِم َرُءوٌك ﴿اًمٕمييييييييييي٤معملم سم٘موًميييييييييييه:  اًميييييييييييلي وصيييييييييييٗمه رب ¢واًمبؾميييييييييييو  

هلل ُم٤مذا ومٕمل سم٤معمّٚمٛملمهلل يل  سم٤مح  م  ن يٕمبَيوا  ٟمٗمّيٝمم ًمٚمٗمتٜمي٦م [123]التوب :﴾َرطِمٞممٌ 

يمت٥م قمغم اسمين ةدهل » هل ىم٤م  ًمٙمل ُمّٚمم  ن اًمٜمٔمبة إومم ًمك واًمث٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمكهلل وىم٤م : 

ٕذن شمييي ين طمٔميييه ُمييين اًم ٟمييي٤م ومٝميييو ُمدريميييه ٓ حم٤مًمييي٦مهلل ومييي٤مًمٕملم شمييي ين وزٟم٤ميييي٤م اًمٜمٔميييبهلل وا

  ي: اًمٚمٛمههلل  ي: اعمّم٤مومح٦م. شوزٟم٤مي٤م اًمّٛم هلل واًمٞمد شم ين وزٟم٤مي٤م اًمْٓم 

 .شواًمبضمل شم ين وزٟم٤مي٤م اعمٌمهلل واًمٗمبج يّمدب ذًمك يمٚمه  و يٙملسمه»

ًم٘مييييد  سميييي٤مح ييييي١مٓء إُمييييباء زقمٛمييييوا ٕشمْيييي٤مقمٝمم  ن خييييي٤مًمٗموا و ن يٕمبَييييوا  ٟمٗمّييييٝمم 

اًميدقموة يي٤م  ظميي  ًمٚمٗمتٜم٦مهلل سمل وسح سمٕمْمٝمم ُم   ٟمه ُمن اًمّٚمٗمٞملم  ٟميه  يوز ذم ؾميْٞمل

يمل رء  صْ   وزهلل ذم ؾمْٞمل اًمدقموة  ن يّم٤موم  اًمبضمل اعمب ةهلل ُم   ٟميه يٕمٚميم  ن 

ُميي٤م »يمييام ؿمييٝمدت سمييلًمك  هل اعميي١مُمٜملم قم٤مئِميي٦م ريض ام شمٕميي٤ممم قمٜمٝميي٤م ىم٤مًميي٧م:  ¢اًمٜمْييي 
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  ي: يد اُمب ة ٓ حتل ًمه. شيد اُمب ة ىمال..  ¢ُم٧ّم يد اًمٜمْي 

 طميييداين شمٓمٚمييي٥م ُمٜميييه قمٚمٞميييه رضمييي٤م  وسمييي٤مي  اًمٜمّييي٤مءهلل ىم٤مُمييي٧م  ¢سميييل عمييي٤م سمييي٤مي  اًمٜمْيييي  

اًمّمييالة واًمّييالهل  ن يّميي٤موم  اًمٜمّيي٤مء يمييام صيي٤موم  اًمبضميي٤م  ًمٚمْٞمٕميي٦مهلل وم٘ميي٤م  قمٚمٞمييه اًمّمييالة 

ومٙمٞمييف  ٟميي٧م شمٙمييون ؾمييٚمٗمٞم٤ًم وًمييٞمه وم٘مييال حمٛمييدي٤ًم  ش ين ٓ  صيي٤موم  اًمٜمّيي٤مء»واًمّييالهل: 

شمتْ   ىميوا  اًمٜمْيي قمٚمٞميه اًمّيالهلهلل سميل ومٌمي قميغم ُميٜمٝم٩م اًمّيٚمف اًمّمي٤مًم هلل واًمّيٚمف 

يّتْٞم  ًمٚمبضمل  ن يٛميه ييد اُميب ة ٓ حتيل ًميههلل يٜمي٤م شمي٠ميت اًمّم٤مًم  ٓ دمد  طمدًا ُمٜمٝمم 

اًم٘م٤مقمييدة: اًمٖم٤مييي٦م ييي٤م  ظمييي شمييؼمر اًموؾمييٞمٚم٦مهلل ٟمحيين ٟمبيييد  ن ٟموصييل اًمييدقموة  مم إُميي٤ميمن 

اًمتيييي ٓ يّميييل  ًمٞمٝمييي٤م اًميييدقم٤مة اعمتِميييددونهلل ومٝميييم يتّييي٤ميٚمون  ذًا ذم سمٕمييي  إطمٙمييي٤مهلهلل 

د ًمٜم٘ميييو : رضمٕميييوا  مم اًم٘م٤مقميييدة اًم٤ْمـمٚمييي٦م اًمٙمييي٤مومبة: اًمٖم٤ميييي٦م شميييؼمر اًموؾميييٞمٚم٦مهلل ًميييلًمك ٟمٕميييو

يييي١مٓء إُميييباء  ذا  ُميييبوا سمٌميييء ومٞميييه ُمّميييٚمح٦م ًمألُمييي٦مهلل ومييي٠ُمـمٞمٕموا ذم ذًميييك وميييال ُمييي٤مٟم هلل 

وًمٙميين ـميي٤مقمتٝمم ًمٞمّيي٧م ومبيْميي٦ما ٕهنييم ًمٞمّييوا يييم الٙميي٤مهل اًمييلين يييم يم٤م ٚمٗميي٤مء  ييم 

صييالطمٞم٦م إُمييب سم٤مًمٌمييء اعمْيي٤مح ومٞمّمييػم واضمْيي٤ًمهلل وميي٢من يميي٤من ذم ذًمييك ُمّمييٚمح٦م وومٕمٚمٝميي٤م 

ُميين ذًمييكهلل  ُميي٤م  ذا يميي٤من ذم ُمٕمّمييٞم٦م م  و اًمبضمييل اًمييلي يٜمتٛمييي  مم اسامقميي٦م ومييال ُميي٤مٟم  

وًميييئن  شٓ ـم٤مقمييي٦م عمخٚميييوب ذم ُمٕمّميييٞم٦م ا ييي٤مًمق»ًمبؾميييوًمه ومٝمٜمييي٤م يييي٠ميت اًم٘ميييو  اًمّييي٤مسمق: 

ٟمٛموت ومبادى ٓ راسمٓم٦م ًمٜم٤م وٓ ضم٤مُمٕم٦م ًمٜم٤مهلل ٓ ٟمٕم  ام ورؾموًمه ذم ُمّي٠مًم٦م واطميدةهلل 

ظميييػم ًمٜمييي٤م ُمييين  ن ٟمجتٛمييي  قميييغم اًمْميييال هلل وقميييغم ُميييٜمٝم٩م ي٘مبروٟميييه وييييم يٕمٚمٛميييون  هنيييم 

ه اًمنمييييع ذم يمثييييػم ُميييين  واُمييييبعهلل وًمييييلًمك وم٠مٟميييي٤م  ؤيييييد إخ اًمييييلي ظمٓميييي٥م خييييي٤مًمٗمون ومٞميييي

ووىمييييف دميييي٤مع شمٚمييييك إواُمييييبهلل و ن يميييي٤من ومّمييييل ُميييين اسامقميييي٦مهلل ًمٙمٜمييييه ش يٗمّمييييل ُميييين 

اسامقم٦ما ٕن اسامقم٦م يي ع٤مقمي٦م  صيح٤مب اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهلهلل وييم يٕمٚمٛميون 
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وًٓ عٞمٕميي٤ًم  ن يييلا اًمييلي ي٘موًموٟمييه  ٟمييام يييو ُميين ةرائٝمييم وُميين اضمتٝميي٤مداهتمهلل وًمييٞمه ُمٜم٘ميي

 قمن ؾمٚمٗمٝمم اًمّم٤مًم .

 ويٜم٤م يمٚمٛم٦م  ظمػمة:

 ن ي١مٓء اًملين يّمدرون يلع اًم٘مبارات ويّتْٞمحون سمٕم  اعمحبُم٤مت سمدقموى 

 ن اعمّمٚمح٦م شم٘متيض ذًمكهلل ي١مٓء ذم اقمت٘م٤مدي  ىمو  ضم٤مزُم٤ًم  وًٓ: ًمٞمّوا قمٚميامءهلل ش 

يدرؾمييوا اًمنميييٕم٦م يمت٤مسميي٤ًم وؾمييٜم٦مهلل وميي٠مومم صمييم  ومم  هنييم ًمٞمّييوا ُميين اعمجتٝمييدين اًمييلين 

٤م يييييييو ُمٕمييييييبوك ذم قمٚمييييييم وا و ن يٕمتييييييؼمواهلل و..  مم ةظمييييييبع  ييييييم  ن ي٘مٞمّيييييي ييييييوز  يييييي

إصيييو هلل و ٟميييام ييييم قمٜميييديم رء ُمييين اعمٕمٚموُمييي٤مت اإلؾميييالُمٞم٦م..  ىميييوا  ُمييين ي٤ميٜمييي٤م 

وي٤ميٜميييي٤م هلل وىمييييد يٙمييييون قمٜمييييديم يمٚمييييامت ًمييييْٕم  اًمٕمٚمييييامء ؾمييييواء ذم الييييدي٨م  و ذم 

٦م إصييييو هلل وًمٙمييييٜمٝمم ًمٞمّييييوا قمٚمييييامء يّييييتٓمٞمٕمون  ن يتوًمييييوا ىمٞميييي٤مدة إُميييي٦م ُميييين اًمٜم٤مطمٞميييي

اًمٗمٙمبييي٦مهلل و ٟمييام يييم ٟم٤مسمتيي٦م ٟمِميي٠مت وحتٛمّيي٧م قمييغم همييػم يييدى ُميين ر يي٤مهلل ًمييلًمك  ىمييو  

دون  ن  قمٚميييييم ؿمخّميييييٞم٤مت اسامقمييييي٦م يمٚمٝمييييي٤مهلل ًمييييين دميييييد ذم ييييييلع اسامقمييييي٤مت اًمتيييييي 

شمّييٛمٕمون قمٜمٝميي٤م ُمثييل يييلع آٟمحباوميي٤مت ؿمييٞمخ٤ًم قم٤معميي٤ًمهلل ًميين دمييدوا ومٞمٝميي٤م ؿمييٞمخ٤ًم قم٤معميي٤ًمهلل 

 ٜمٕم٤م.و ٟمام سمٕم  اًمِم٤ْمب اعمتحٛمّلم اًملين  ّْون  هنم  ّٜمون ص

 الٛمد م رب اًمٕم٤معملمهلل واًمّمالة واًمّالهل قمغم رؾمو  ام إُملم. ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  33: 33/ 401) اهلدى والنور /

ي٤م ؿمٞم  ٟمبيد  ن ٟم٠ّمًمك يلع اًم٘مبارات ىمبروا  ن آظمتالط طمباهل وًمٙمن سمنمـملم 

ًمييييدظمو  اس٤مُمٕميييي٦م سمت٘مٚمٞمييييل اعمٜمٙمييييبهلل و ُميييين اًمٗمتٜميييي٦مهلل واًمٌمييييء اًمثيييي٤مين: ىميييي٤مًموا ٓ  ييييوز 
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ٗم٦ما ٕن اسمن ُمّٕمود ش خي٤مًمف قمثامن سمن قمٗم٤منهلل ومّمغم ُمٕمه.. اًمّميالة ويمي٤من اعمخ٤مًم

قمييييثامن ىميييي٤مسًاهلل وم٘ميييي٤م : ا ييييالك ذهلل وًمييييلًمك ييييي٠مُمب اسامقميييي٦م  ن ٓ خييييي٤مًمٗمواا ٕن 

 ا الك ذ 

 وم٠مين قمثامن ريض ام قمٜمه اًمٞموهل ر اًمِمٞم :

 ...ُمداظمٚم٦م:

٤مد قمٜمٝمي٤مهلل وىميد صمم يمٞمف يٙمون إُم٤من ُمن اًمٗمتٜمي٦مهلل سموًميوج  سموا ي٤م  هل سم٤مٓسمتٕمي اًمِمٞم :

 ن »ىمٚمٜمييي٤م ةٟمٗمييي٤ًم ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل عٚمييي٦مهلل وأن  ذيميييب اليييدي٨م هن٤ميييي٦م  يييلا اًمٙميييالهل: 

الال  سملم والباهل سملمهلل وسمٞمٜمٝمام  ُمور ُمِمتْٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمن يمثػم ُمين اًمٜمي٤مسهلل ومٛمين 

اشم٘مى اًمِمْٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼم  ًمديٜمه وقمبَيههلل  ٓ و ن ًمٙميل ُمٚميك محيىهلل  ٓ و ن محيى 

طميييو  الٛميييى يوؿميييك  ن ي٘مييي  ومٞميييههلل  ٓ و ن ذم اسّيييد  ام حم٤مرُميييههلل  ٓ وُمييين طمييي٤مهل

ُمْميييٖم٦م  ذا صيييٚمح٧م صيييٚم  اسّيييد يمٚميييههلل و ذا ومّيييدت ومّيييد اسّيييد يمٚميييههلل  ٓ وييييي 

 .شاًم٘مٚم٥م

ال٘مٞم٘ميي٦م  ن يييلا اًمييلي ذيمبشمييه  ظمييػمًا يييو ؾمييْق اسييواب قمٚمٞمييههلل عميي٤م ىمٚميي٧م ي٘مٞمّييون 

 ُمييػميم قمييغم  ُمييػم اًمٜمْييي قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل ويييلا ىمٞميي٤مس ُميي  اًمٗميي٤مربهلل ويمييام ي٘مييو  سمٕميي  

٘مٝميي٤مء ىمٞمييي٤مس اليييدادين قمييغم اعمالئٙمييي٦م اعم٘ميييبسملمهلل وييييلا ُميين  سمٓميييل اًم٘مٞمييي٤مس قميييغم اًمٗم

وضمه إرضهلل ًملًمك ٓ قمثامن اًمٞميوهلهلل  ي: ٓ ظمٚمٞمٗمي٦م اًمٞميوهلهلل وييلا اًميلي  ي٥م قميغم 

اسامقمييييي٦م اإلؾميييييالُمٞم٦م  ن يّيييييٕموا  مم   ييييي٤مد اعمجتٛمييييي  اإلؾميييييالُمي اًميييييلي يٜمْييييي  ُمٜميييييه 

وع  طمٙميي٤مهل إُمييػم إيمييؼم ا ٚمٞمٗميي٦م اًمباؿمييدهلل ٓ  ن يوضمييدوا ذم يمييل ُمٙميي٤من  ُمييػمًاهلل ويٕمٓميي
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 يمٕمثامن وُمن ىمْٚمه وُمن سمٕمدع.

 و لا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦مهلل والٛمد م رب اًمٕم٤معملم.

 (  00:  50: 11/ 401) اهلدى والنور / 

ُميين َييٛمن إُمييور اًمتييي يٚميي هل  يي٤م  ومييباد اسامقميي٦م دراؾميي٦م سمٕميي  اًمٙمتيي٥مهلل  اًمّيي١ما :

ِمييييٞم  قمْييييد يمٙمتيييي٤مب ومّمييييو  ُميييين اًمّٞم٤مؾميييي٦م اًمنمييييقمٞم٦م اًمؽمسمٞميييي٦م ذم اًمييييدقموة  مم امهلل ًمٚم

اًميبمحن قمْييد ا ي٤مًمقهلل ويمتيي٥م اعمّييٚمٛمون واًمٕمٛميل اًمّييٞم٤مدهلل و ظميػمًا يمتيي٤مب  طمٙميي٤مهل 

اًمتّمييويب ذم اًمنميييٕم٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل قمٚميياًم سميي٠من ذم سمٕميي  يييلع اًمٙمتيي٥م ُميين صييٗمح٦م ُم٤مئيي٦م 

وصمالصمي٦م وصمامٟميلم ُمين يمتي٤مب ومّميو  ُمين اًمّٞم٤مؾمي٦م اًمنميقمٞم٦م ذم اًميدقموة  مم امهلل شمٓمييبب 

ُمين  ضميل اعمّمي٤مًم  اًمنميقمٞم٦مهلل وىميد اًمِمٞم  قمْد اًمبمحن قمن ىمْمٞم٦م شمٕمٓمٞمل اًمٜمّموص 

وميييتن يمثيييػم ُمييين اًمِمييي٤ْمب اًمّيييٚمٗمي سم٤مًمّيييودان  يييلا اًمٙمتييي٤مب وهميييػمع ُمييين اًمٙمتييي٥مهلل طمتيييى 

وصل سمٕمْمٝمم قمٜمدُم٤م ٟم٘مو  ىم٤م  اًمِمٞم  إًم٤ْمين طمٗمٔمه ام شمٕم٤ممم يميلاهلل ويميلاهلل ويميلاهلل 

اًمْٕم  يتجب  قمغم قمٚمامء الدي٨مهلل وي٘مو  يلا قم٤مش طمدي٨م طم٤مس ٟمٗمّيه سمحٞمٓمي٤من 

ييلا رضميل ييدرس اًمواىمي  اعمٕمي٤مشهلل ويٕميبك ُمتٓمٚمْي٤مت  يدرس ويّميح  وييٜم٘م هلل  ُمي٤م

اًمٕمٍما ًملًمك ي١مدي اًملي  ت٤مضمه اًمّودانهلل طمتيى  ٟميه  ًميف ييلا اًمٙمتي٤مب ظمّمٞمّمي٤ًم 

 هل اعمٜمٍمهل.7383ًمٚمّودانهلل وُمن يٜم٤م سمد ت اًمْٚمْٚم٦م ذم ؾمٜم٦م 

ام اعمّتٕم٤منهلل يلا واًم٤ْمىمي  ُمب ُمي قم٩م ضميدًاهلل وييلا ي١ميميد ُمي٤م ىمٚمتيه ةٟمٗمي٤ًم  ن  اًمِمٞم :

اًمِم٤ْمب اعمّٚمم اًمٞميوهل ييم ُمين اًمِمي٤ْمبهلل واًميلين ش يٜمْميجوا ذم  اًملي يتوًمون ىمٞم٤مدة

يلا اًمٕمٚممهلل صحٞم  إًم٤ْمين يّميح  ويْميٕمفهلل و..  مم ةظميبعهلل وًمٙمٜميه ٓ يٕميٞم  ذم 

اعمييبي  ويٕمييبك إطمييوا  اًمتييي حتييٞمال سم٤معمّييٚمٛملمهلل وًمٙمٜمييه يٚمتيي هل إطمٙميي٤مهل اًمنمييقمٞم٦م 
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ْييد اًمييبمحن وٓ يييبى ًمٚمٛمّييٚمم ؾمييْٞمالً  ن ي٘مييو   ن اًمٖم٤مييي٦م شمييؼمر اًموؾمييٞمٚم٦مهلل وًمييو ؾمييئل قم

ٟمٗمّههلل ويو يم٤من شمٚمٛمٞملًا زم ذم اسامقم٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ًمو ؾمئل  و ًمو  شمٞم  زم  ن  ًمت٘مي 

سمههلل يل  ٟم٧م شم٘مو  سم٤مًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًموؾميٞمٚم٦مهلل ًم٘مي٤م : ٓا ٕن ييلع ىم٤مقميدة يمي٤مومبةهلل ًمٙمٜمٜمي٤م  ذا 

ًمٗمتٜمييييي٤م ٟمٔميييييبع سم٠مٟميييييه يٜمٓمٚميييييق ُمٜمٝمييييي٤م وطمٞم٤مشميييييه واؾميييييتحالًمههلل وشمّيييييويٖمه ٓؾميييييتحال  سمٕمييييي  

اًم٘م٤مقمييدة اًمتييي ٓ يٛمٙميين  ن يٕمييؽمك  يي٤م ُمّييٚممهلل سمييل ٓ  اعمحبُميي٤متهلل يييلا شمٜم٘مييٞم   ييلع

 سمد ًمه ُمن  ن يٜمٙمبي٤مهلل ًمٙمن ُم٤م اًمٗم٤مئدة ٟم٘مو  ؿمٞمئ٤ًم وٟمٗمٕمل ؿمٞمئ٤ًم ةظمب ر

وًملًمك ٟمحن ٟمّي٠م  ٕظمٞمٜمي٤م ييلا وعمين ىميد شميورط سميه ذم خم٤مًمٗمي٦م اًمنميع ذم سمٕمي  

إطمٙم٤مهلهلل ٟم٠ّم  ًمٜم٤م وًمه ا داي٦م واًمتوومٞمق ٓشم٤ْمع طم٘م٤ًم ـمبي٘م٦م اًمٙمت٤مب واًمّيٜم٦مهلل وقميغم 

٩م اًمّيييٚمف اًمّمييي٤مًم هلل و قميييود ٕىميييو   ن ييييلع آٟمٗمالشمييي٤مت قمييين سمٕمييي  إطمٙمييي٤مهل ُميييٜمٝم

 َوَُمييييْن ُيَِميييي٤مىمِِق ﴿اًمنمييييقمٞم٦م ختيييي٤مًمف ـمبي٘ميييي٦م اعمّييييٚمٛملم ـمٞمٚميييي٦م يييييلع اًم٘مييييبون اًمٕمديييييدةا 

يِه َُمي٤م شَميَوممَّ َوُٟمّْميٚمِ  ِْٞمِل اعْمُي١ْمُِمٜملَِم ُٟمَوًمِّ ِيْ  هَميػْمَ ؾَمي َ ًَمُه اْ َُدى َوَيتَّْ ؾُموَ  ُِمْن سَمْٕمِد َُم٤م شَمْلَمَّ ِه ضَمَٝميٜمََّم اًمبَّ

 .[115]النسم :﴾َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما 

وٟم٠ّم  ام قم  وضمل  ن يٕمبومٜم٤م سمٓمبيق اعمّٚمٛملم إوًملمهلل و ن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمّػم قمغم 

 ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م.

 واًمّالهل قمٚمٞمٙمم ورمح٦م ام وسمبيم٤مشمه.

يييم ُميي٤مذا يبيييدون ُميين اًمِمييٞم  إًمْيي٤مين... ودقمييوات دائيياًم ُمّييتٛمبة ًمييٞمالً  ُمداظمٚميي٦م:

اعمّيييجٚم٦م ذم اعميييدارس اًمٕمٚمٛمٞمييي٦مهلل وهمػميييي٤م ذم اًميييدقموات وهنييي٤مرهلل و ًميييوك إذـمييي٦م 

 واعمٜم٤مؾم٤ْمتهلل يمٞمف يلا طم٤مس ٟمٗمّه.
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 ام اعمّتٕم٤منهلل ادقموا  م سم٤م داي٦م. اًمِمٞم :

ضميي ى ام قمٜميي٤م وقميين اإلؾمييالهل ظمييػمًا ؿمييٞمخٜم٤م اًمِمييٞم  حمٛمييد ٟميي٤مس اًمييدين  ُمداظمٚميي٦م:

ٜم٤مؿميدة إًم٤ْمين سم٤مر  ام ذم قمٚمٛمه وذم قمٛمبعهلل وٟمحين وُمين يٜمي٤م  ن ؿمي٤مء ام ٟمٜم٤مؿميدع ُم

ظم٤مص٦م  ن ي١مًمف ُم١مًمٗم٤ًم طمو  يلع اعمواَٞم هلل طمتى يّيتٗمٞمد ُمٜمٝمي٤م عٞمي  اًمٜمي٤مسا ٕن 

يلع إذـم٦م ٓ شمّمل  مم يمل اًمٜم٤مس  و يٙمون ُم٤ّمري٤م حمّمورًا ذم سمٕم  اًمٜم٤مسهلل 

وًمييييلًمك ٟمٜم٤مؿمييييدع ُمٜم٤مؿمييييدة ظم٤مصيييي٦م  ن ي١مًمييييف ُم١مًمٗميييي٤ًم طمييييو  يييييلع إُمييييورهلل يمييييام  ًمٗميييي٧م 

 ُم١مًمٗم٤مت ظمّمٞمّم٤ًم ًمٚمّودان.

 ٘مٜم٤م ًملًمكهلل و ن يّتجٞم٥م دقم٤مءيمم.ٟم٠ّم  ام  ن يووم اًمِمٞم :

 اًمٚمٝمم ةُملم. ُمداظمٚم٦م:

 وادع ًمٜم٤م ذم اًمٖمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ام ُمٕمكهلل ضم ا  ام ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ( 00:  06: 33/ 402) اهلدى والنور /
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 أحواه املصمىني يف ألباٌيا

يييي هلل اعمواومييق 7373ذي الجيي٦م  شمييم شمّييجٞمل يييلا اعمجٚمييه ذم اًمٞمييوهل اًمثيي٤مين ُميين

 هل.7333اًمث٤مًم٨م قمنم ُمن اًمِمٝمب ا ٤مُمه 

 ي٤م ام  ٟم٧م يمم ُم٣م قمٚمٞمك يٜم٤م  ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م   اًمِمٞم :

 شمّٕم٦م  ؿمٝمب.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 شمّٕم٦م  ؿمٝمب.  ُمداظمٚم٦م:

 شمّٕم٦م  ؿمٝمبهلل ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م يمٜم٧م ذم ؿم٘مودرة  و يمٜم٧م ُمتٜم٘مالً   اًمِمٞم :

يمٜم٧م ذم اًم٤ْمؾم٤من ذم ُمٕمٝمد اًمٗم٤مروب ًمدراؾمي٦م ذم  و  سٞمئي  مم  ًم٤ْمٟمٞم٤م  ُمداظمٚم٦م:

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م واًمٕمٚموهل اًمنمقمٞم٦م. 

 يلع  ين شم٘م    اًمِمٞم :

 شم٘م  ذم ضمٜموب اًمٕم٤مصٛم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ضمٜموب شمػماٟم٤م.  اًمِمٞم :

 ضمٜموب شمػماٟم٤مهلل ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:
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الٛمييييييد م رب اًمٕميييييي٤معملمهلل واًمّمييييييالة واًمّييييييالهل قمييييييغم ظميييييي٤مشمم إٟمْٞميييييي٤مء  ُمداظمٚميييييي٦م:

قمغم ةًمه و صح٤مسمه  عٕملم وقمغم ُمن ؾم٤مر قمغم يديه  مم واعمبؾمٚملم ٟمْٞمٜم٤م حمٛمد و

 يوهل اًمدين. 

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 يمٜم٤م ٟمتٛمٜمى ًم٘م٤مء  ُمن ىمْل.  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مر  ام ومٞمك.  اًمِمٞم :

 ومٜمحٛمد ام ضمل وقمال  ن عٕمٜم٤م سمك.  ُمداظمٚم٦م:

ام  ّييين  ًمٞميييكهلل ٟمّييي٠م  ام  ن يٙميييون اًمٚم٘مييي٤مء يٜمييي٤م  ذم اًميييدار ا ٤مًميييدة  اًمِميييٞم :

 إسمدي٦م. 

 ٟم٠ّم  ام ذًمك.  :ُمداظمٚم٦م

 وحت٧م ًمواء حمٛمد.  اًمِمٞم :

 ٟم٠ّم  ام ذًمكهلل ةُملم.  ُمداظمٚم٦م:

 . ¢ اًمِمٞم :

 . ¢ ُمداظمٚم٦م:

 ٕن يمل ًم٘م٤مء وم٤مين  ٓ يٜم٤م  ومٝمو اًم٤ْمىميهلل  ؾم٠م  ام ذًمك.  اًمِمٞم :

 ةُملم.  ُمداظمٚم٦م:

ُميين وىمتييك قمييغم يمثييبة  اًمِمييٞم ر ٟمِمييٙمب  قمييغم  قمٓم٤مئييك ًمٜميي٤م ضميي ءاً ومْمييٞمٚم٦م  ُمداظمٚميي٦م:
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ل وقمال  ن يٙمتي٥م ًميك إضميب واًمثيواب قميغم ذًميكهلل ُمي٤م  رييد ُمِم٤مهمٚمكهلل ومٜم٠ّم  ام ضم

 ن  حتدث ُمٕمٙمم سمههلل يي سمٕم  اعمواَٞم  اًمتي ٟمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤مهلل وُمٜمٝم٤م ُموَيوع: 

اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦م إًم٤ْمٟمٞم٦م وىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمدقموة يٜم٤م  طمٞم٨م  هن٤م  قم٤مىمتٜم٤م يمثػمًا ُمن ٟمنمي 

٤مرًة هيييددوٟمٜم٤م سميي٤مًمٓمبد اًمييدقموة اًمّييٚمٗمٞم٦مهلل طمتييى  هنييم ي٠مُمبوٟمٜميي٤م سميي٤م بوج ُميين  ًم٤ْمٟمٞميي٤م وشميي

ُمٜمٝم٤مهلل قمٚماًم سم٠من يمثػمًا ُمن ـمالب اًمٕمٚمم إًم٤ْمين يٜم٤م  ىميد اهميؽموا  يلع اسٛمٕمٞمي٦م اًمتيي 

يي اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦مهلل ومٕمّى  ن  ذيمب يمٚمٛم٦ًم وؿمٞمئ٤ًم ُمن طم٤م  يلع اعمِمٞمخ٦م قمّيى 

 ن شميييليمب  يييم يمٚمٛمييي٦م ـمٞمْييي٦مهلل  ٕميييل ام ضميييل وقميييال  ييي٤م ىمْيييوًٓ ذم ىمٚميييو مهلل وُمييين صميييم 

  يْم٤ًم يملًمك. ظمواٟمٜم٤م اًمٓمالب 

اعمِمٞمخ٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمتي شم٘موهل سمتدريّٝم٤م ذم ُمدارؾمٝم٤م وشمدرؾمٝم٤م 

 يْميي٤ًم قم٤مُميي٦م اعمٗمتييلم وإئٛميي٦م واعميي١مذٟملم اًمتيي٤مسمٕملم إلدارهتييم يييي: اًمٕم٘مٞمييدة إؿمييٕمبي٦م 

ويٜمّيييْون ييييلع اًمٕم٘مٞميييدة  يْمييي٤ًم  مم اإلُمييي٤مهل:  ش طمٜمٞمٗمييي٦م قمٚمٞميييه رمحييي٦م امهلل قمٚمييياًم سمييي٠مهنم 

يلع إؿمٞم٤مء وٟمليمب  يم ىميو   ش طمٜمٞمٗمي٦م ذم سمٕمي  اعمّي٤مئل قمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمم ُمٕمٝمم ذم 

ن  إصوًمٞم٦م اًمتيي ٓ يٜمْٖميي اًمّيٙموت قمٜمٝمي٤مهلل ي٘ميلوموٟمٜم٤م سمي٤مًمتٙمٗمػم يم٘موًمٜمي٤م قمٜميدُم٤م ٟم٘ميو  

ام ذم اًمّامء و ٟمه ذم اًمٕمٚمو قمغم قمبؿميه ُمّيتٍو اؾميتواًء يٚمٞميق سمجالًميههلل ىميلوموٟم٤م سميلًمك 

 سم٤مًمتٙمٗمػم قمٜمدُم٤م ىمٚمٜم٤م  م ذًمك.

ًا ُمييييين اًمٓميييييالب اًميييييلين ختبضميييييوا ُمييييين اس٤مُمٕمييييي٤مت و ييييي٤م ي١مذيٜمييييي٤م  ٟمٜمييييي٤م ٟمجيييييد يمثيييييػم

اإلؾميييالُمٞم٦م يٜمٝمجيييون ييييلا اعميييٜمٝم٩م وييييم اًميييلين يٚمٕمْيييون ييييلا اًميييدور اًمٙمْيييػم ذم  دارة 

اعمِمييٞمخ٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومحْييلا ًمييو  ٟمييك ٟمّمييح٧م  وًمئييك اًم٘مييوهل قمييام يييم ومٞمييههلل قمّييى ام 

 ضمل وقمال  ن يٙمت٥م  ٤م ىمْوًٓ ًمدهيم.
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 ١مٓء إئٛم٦م اًملين يٜمتّْون  مم واًملي  ريدع يو  ن يمثػمًا ُمن اًمٓمالب ُمٖمؽمين 

ييييلع اعمِميييٞمخ٦مهلل ومييي٠مرضمو ُمييين ومْميييٞمٚمتٙمم  ن شميييدقمويم  مم اًمتٛمّيييك سم٤مًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م 

واًمييلي  وصيي٤مٟم٤م سمييه قمٜمييد ةظمييب  ¢وسمٛمييٜمٝم٩م اًمّييٚمف اًمّميي٤مًم  اًمييلي شمبيمٜميي٤م قمٚمٞمييه اًمٜمْييي 

  ٟمٗم٤مؾمه قمٚمٞمه  ومْمل اًمّمالة واًمّالهل.

ن يمثػمًا ُمين يٕمٜمي:  ذيمب ًمك ُمن  قمام م وُمن قم٘م٤مئديم اعموضمودة قمٜمديمهلل يو  

ييييي١مٓء إئٛميييي٦م اعمٗمتييييلم ي٘مٕمييييون ذم اًمنميييي  واًمٕمٞميييي٤مذ سميييي٤ممهلل اًمنميييي  اًمييييلي ٓ يٜمْٖمييييي 

اًمّٙموت قمٜمههلل ومٝمٜم٤م  صمالصم٦م ىمْور ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م شمدقمى ُمن دون ام ضميل وقميال وشمٕمْيد ُمين 

دوٟمههلل ومٕمٜمدُم٤م شمٜم٤مىمِمٜم٤م ُمٕمٝمم ذم يلع إُمور ىمي٤مًموا ًمٜمي٤م: ديٜمٜمي٤م ًميٞمه يميديٜمٙممهلل ومٝميلا ييو 

 إُمب إو .

٤مين  يْمييي٤ًم:  ن يمثيييػمًا ُميييٜمٝمم يٕمٛمٚميييون سمييي٢مدارة اًمٗمتيييوى ذم ييييلع اعمِميييٞمخ٦مهلل إُميييب اًمثييي

وييييم  يْمييي٤ًم ٓ يّميييٚمون ذم اًمّميييٚموات ا ٛميييه وٓ يٕمٚمٛميييون اًمٜمييي٤مس ديييين ام شمْييي٤مر  

وشمٕم٤مممهلل ومٝملع إؿمٞم٤مء اًمتيي  شمٞمي٧م  ي٤م ُمٕميي ييي يمٚمٝمي٤م ُمين قمٛميل إئٛمي٦م واعمٗمتيلم ذم 

٤م ذم اسييين قميييغم ىمْمييي٤مء  دارة اعمِميييٞمخ٦م اإلؾميييالُمٞم٦مهلل واًمتيييي يمثيييػم ُمٜمٝمييي٤م يّيييتٕمٞمٜمون  ييي

طموائجٝمم وـمٚمْٝمم شمٗميبي٩م يمبسمي٤مهتمهلل ومي٠مرضمو ُمين ؾميامطمتٙمم  ن شم٘ميدُموا  يم ٟمّميٞمح٦م 

 .¢سملًمكهلل و ن شمدقمويم  مم اًمدقموة اًمّمحٞمح٦م اًمتي شمبيمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمْي 

يييلا يييو اًمٌمييء اعمجٛمييل ذم اعمِمييٞمخ٦م اإلؾمييالُمٞم٦مهلل يٕمٜمييي:  يْميي٤ًم سمٕميي  اعمّيي٤مئل 

ػمةهلل ومحْييلا ًمييو شمْييلم  ييم ؿمييٞمئ٤ًم ذم اًمتييي يتٙمٚمٛمييون طمو يي٤م يييو  هنييم ي٘مٕمييون ذم سمييدع يمثيي

اًمتحليب ُمن اًمْدع واشم٤ْمع اًمّٜم٦مهلل  يْم٤ًم يملًمك  ن يمثػمًا ُمن اًمٓمالب يٗمبطميون سمّيامع 

 ٤م ذيمبشمه ًمٙمم. هلل وم٠مرضمو ُمٜمٙمم  ن حتدصمويم سمٌمء  طمديثك ويّت٠مٟمّون سمب يك



 ألبانيا ------------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

787 

قمييغم يمييل طميي٤م  ييي٤م  ظمييير يٜمْٖمييي  ن شمٕمٚمييم  ن  ًم٤ْمٟمٞميي٤م قم٤مؿميي٧م ؾمييٜملم ـمويٚميي٦م  اًمِمييٞم :

يهلل وًمييٞمه يييلا وم٘مييال سمييل يٜمْٖمييي  ن شمٕمٚمييم  ن اًمييْالد إقمجٛمٞميي٦م حتيي٧م الٙمييم اًمِمييٞموقم

يمٚمٝم٤م شمٕمٞم  ذم ُمثل يلع اس٤ميٚمٞم٦م  و اًموصمٜمٞم٦م سمل طمتى سمٕم  اًمْالد اًمٕمبسمٞم٦مهلل وم٠مٟم٧م ًمو 

ذي٧ْم  مم ُمٍم و مم قم٘مب دار اًمٕمبوسمي٦م زقمٛميوا اًمٞميوهل ًموضميدت يٜمي٤م  اًمٓميواك طميو  

 ىمؼم اًمّٞمدة زيٜم٥م واًمّٞمد اًمْدوي واًمٓمٜمٓم٤موي و ُمث٤م ام.

ث٤م  ي١مٓء اعمٜمحبوملم قمن اًمٕم٘مٞمدة اًمّميحٞمح٦م قمين اًمٙمتي٤مب واًمّيٜم٦م ٓ وًملًمك وم٠مُم

يٗمٞمييييديم شموضمٞمييييه ٟمّمييييٞمح٦م قم٤مُميييي٦م ويييييو وضمييييوب اًمبضمييييوع  مم اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م و مم 

ٟمحيو ذًميكا ٕن ييلع اعمٕمي٤مين ييم همبسمي٤مء قمٜمٝمي٤م م٤مُمي٤ًم واًمتٛمّك سم٤مًمّٜم٦م وشمب  اًمْدقمي٦م 

 يمام  ٟم٧م شمتحدث.

وعميي٤م يييداين ام قميي  وضمييل وُميي٤مذا ي٘مييو    ٟميي٤م قمِميي٧م ذم ؾمييوري٤م سمييلم ىمييوُمي إًمْيي٤من 

 مم اشمْيي٤مع اًمّييٜم٦م إًمْيي٤من واعمِميي٤مي  اًمييلين يٕمٞمِمييون ذم ؾمييوري٤م اًمٕمبسمٞميي٦م يييم طميي٤مرسموين 

وىمييي٤مـمٕموين وىمييي٤مًموا: سم٠مٟميييه  ييي٥م  ن  ٚميييد  رسمٕميييلم ضمٚميييدةهلل عمييي٤مذا  ٕهنيييم عمجيييبد  ن 

ر وين  ظملت  و سمد ت سمبوم  اًمٞمدين قمٜمد اًمبيموع واًمبوم  ُمٜمه يم  طمٜم٤مك ىم٤مًموا:  ٟم٧م 

 يٖمػم اعملي٥م الٜمٗمي يٜمْٖمي  ن  ٚمد  رسمٕملم ضمٚمدة. ست ؿم٤مومٕمٞم٤ًم واًملي

ويمييي٤من قميييغم ر س يييي١مٓء  ىميييبب اًمٜمييي٤مس  زم وييييو وم٘مٞميييه ُمتٛمّيييك سمييي٤مًمٕمٚمم الٜمٗميييي 

م٤مُم٤ًمهلل ومامذا شمٗمٕمل أن ذم  ًم٤ْمٟمٞمي٤م سمٕميد  ن اؾميتٕمٛمبوا ُمين اًمِميٞموقمٞم٦م و صيْحوا همبسمي٤مء 

 قمين اًمٕمٚميم اًمت٘مٚمٞمييدي.. ٟمٗميه اًمٕمٚمييم اًمت٘مٚمٞميدي يٕمٜمييي: اعميلي٥م الٜمٗمييي  صيْحوا قمٜمييه

همبسمي٤مءهلل ويمييام ي٘مي٤م :  ن  ٟمّييى ومٚمين  ٟمّييىهلل و ٟمي٤م ذم ؾمييوري٤م طمٞميٜمام ؾمييٞمٓمبت اًمِمييٞموقمٞم٦م 

قمغم  ًم٤ْمٟمٞم٤م ومب ُمٗمتٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م  مم ُمٍمهلل وذم زُم٤من اعمّٛمى: سمٕمْيد اًمٜمي٤مس ومي ار دُمِميق 
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 واًمت٘مٞم٧م سمه.

وال٘مٞم٘م٦م  ٟمك ُمن اًمٜم٤مدر  ن شمبى رضمالً  قمجٛمٞمي٤ًم ذم  شم٘م٤مٟميه ًمٚمٖمي٦م اًمٕمبسمٞمي٦مهلل ُمي٤م شمي٠ميت 

بسمٞميي٦م اًمٗمّمييحى  ٓ ويٜميي ع  مم ؿمييٕمبهلل وًمٙميين ًمٙمٜميي٦م سمٞمٜميي٦م ومٞمييههلل ُمٜم٤مؾميي٦ْم ويييو يييتٙمٚمم سم٤مًمٕم

همبيض ُمن يلا اًموصف ًمه ُم   ٟمه ذم يلع اعمث٤مسم٦م ُمن اعمٕمبوم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞمي٦م ضميبى 

ٟم٘مييي٤مش سمٞمٜميييي وسمٞمٜميييه طميييو  آضمتٝمييي٤مد واًمت٘مٚمٞميييد.. طميييو  اشمْييي٤مع اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م وقميييدهل 

ٟمه يو اًمتٛمّك سم٤معملي٥مهلل يم٤من يو سم٤مًمٓمْ  يدقمو  مم عورة اًمتٛمّك سم٤معملي٥ما ٕ

يٜمييي٤م  سمييي٤مًمٓمْ  ؾميييٛم  قمٜميييي  ين ُمٜمحيييبك قمييين اعميييلي٥م الٜمٗميييي ورسميييام ؾميييٛم   ؿميييٞم٤مء 

 ظمبى  ٟمه ستٝمد  و ُم٤م ؿم٤مسمه ذًمكهلل ومجبى ٟم٘م٤مش سمٞمٜمي وسمٞمٜمههلل وذم اقمت٘م٤مدي ًمن دمد 

 ُمثٞمٚمه ذم يلع اًمث٘م٤موم٦م ذم يلع إي٤مهل اًمتي  ٟم٧م زرت  ًم٤ْمٟمٞم٤م ومٞمٝم٤م.

ضمتٝميي٤مد واًمت٘مٚمٞمييد وم٤مؾمييٛم  أن ُميي٤م ضمييبى سمٞمٜمييي وسمٞمٜمييه: سمٕمييد اًمييدظمو  ذم شمٗم٤مصييٞمل آ

وآشم٤ْمع ُم٤م سملم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞميد  مم ةظميبعهلل  ٟمي٤م اطمتججي٧م قمٚمٞميه ذم رد ُمي٤م ضمي٤مء ذم 

طم٤مؿمٞم٦م اسمن قم٤مسمدين ويلا ُمن يمت٥م قم٤مش ُمن اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمبين قمٜمديم وُمن اًمٙمت٥م 

اعمٕمتٛمييدة ًمييدهيمهلل ضميي٤مء ذم يييلا اًمٙمتيي٤مب سميي٠من سميي٤مب آضمتٝميي٤مد  همٚمييق ُميين اًم٘مييبن اًمباسميي  

هلل ىمٚميي٧م ًمييه: ًمٙمٜمييي  ٟميي٤م  ضمييد ذم قمٚمييامء الٜمٗمٞميي٦م ُميين اضمتٝمييدهلل ومٝمييو  ييت٩م  ييلع اًمٕمْيي٤مرة

ومدي  طمٞمٜمام ؾمٛم  يلع اًمدقموةهلل ىم٤م : ُمثل ُمن  ىمٚم٧م ُمثل اسمن ا امهلهلل ىم٤م : يمٞمف  

 ٟمي٤م أن  ؿميك  ُمي٤م ىمٚمي٧م: الٜمٗمٞمي٦م  -ىمٚم٧م ًمه:  ٟم٧م شمٕمٚمم  ن الٜمٗمٞم٦م ي٘موًمون سموضموب 

ذًمييك واسميين ا ييامهل ظميي٤مًمف  -ي٘موًمييون سموضمييوب اًمييوشمب  و سموضمييوب اًم٘مٜمييوت ذم اًمييوشمب 

وىميي٤م : ٓ دًمٞمييل قمييغم اًموضمييوب  ٟمييام يييو ؾمييٜم٦مهلل ىمٚميي٧م: يييلا يييو آضمتٝميي٤مدهلل ىميي٤م :  ييين 

 يلا  ىمٚم٧م: ذم يمت٤مسمه اعمِمٝمور ذم ومت  اًم٘مديب.
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سمٕمد ُمٜم٤مىمِم٦م ـمويٚمي٦م وقمٜميدع روح قمٚمٛمٞمي٦م ذم اعمٜم٤مىمِمي٦م ًميٞمه ُمثيل ُمي٤م شمٕمبوميون سمٕمي  

اعمِميي٤مي  يثييوروا وخيييوروا  مم ةظمييبعهلل ٓ يميي٤من رضمييالً ييي٤مدي اًمٓمْيي هلل ىمٚميي٧م ًمييه ضمواسميي٤ًم 

 اًمِمييْٝم٦م  وردييي٤م: ىميي٤م : عميي٤مذا آضمتٝميي٤مدر قمٚمامؤٟميي٤م رمحٝمييم ام ش يؽميمييوا ُمّيي٠مًم٦م قمييغم

 ٓ وىميييييدُموا اسيييييواب قمٚمٞمٝمييييي٤مهلل وًميييييلًمك ٓ داقميييييي ًمالضمتٝمييييي٤مدهلل ُمييييي٤مذا شمبييييييد  ي ُمّييييي٠مًم٦م 

ومجوا ٤م حمبر ذم يمت٥م الٜمٗمٞم٦مهلل ىمٚم٧م ًمه يٕمٜمي: ُمٕمٜمى يلا اًمٙميالهل  ٟميه ًميو وميبض  ن 

ن اًمٙميبيمهلل ر ؾمي٤ًم ىمي٤مـمٕمٜمي ييلا ًمين اإلؾمالهل  و اعمّٚمٛملم ذي٥م ُمن سميلم  ييدهيم اًم٘ميبة

ا ٕهنيييم الٜميييْكميٙميييونهلل ىمٚمييي٧م ًميييه: ومبَيييٞم٦م وٟمحييين شمٕمٚمٛمٜمييي٤م اًمٗمبَيييٞم٤مت ُمييين ُميييليْٜم٤م 

 يٗمبَون  ُمور ظمٞم٤مًمٞم٦م حمْم٦م.

 ذيميييب ُميييثالً ذم اعميييلي٥م الٜمٗميييي ذم سمييي٤مب اًمٗميييبائ  ذيميييبوا ًميييو  ن رضميييالً شميييوذم 

وظمٚمف ؾمْٕملم ضمدهلل يمم يبث يميل واطميد ُميٜمٝمم  ؾميْٕملم ضميدًاهلل ظمٞمي٤م ر هميػميم ُميثٚمٝمم 

  ذم ومييبض إُمييور ا ٞم٤مًمٞميي٦م  مم درضميي٦م اًم٘م٤ْمطميي٦م ذم إُمثٚميي٦م: يم٤مًمْيي٤مضموري ُمييثالً شموؾميي

ُمييين اعمتييي٠مظمبين يٗميييؽمض اًمّميييورة اًمت٤مًمٞمييي٦م: ًميييو  ن رضميييالً ضمييي٤مُم  زوضمتيييه وميييدظمل ومٞمٝمييي٤م 

ٟمّمف قمْميوعهلل ييل  ي٥م قمٚمٞميه اًمٖمّيل  هل ٓ  صيورة  ظميبى: دظميل ييو يمٚميه ييو ييو 

 اًمِمخذ اعمج٤مُم  دظمل يمٚمه.

ُمن  ذاط اًم٤ّمقم٦م  ن يبوم  اًم٘مبةن وم٘مٚم٧م وم٘مٚم٧م ًمه: ٟمحن ٟمٗمؽمض أن ومبَٞم٦مهلل و

ًمه يٕمٜمي:  ذا يم٤من اعملي٥م الٜمٗمي  لع اًمّيٕم٦م ُمين طمٞمي٨م اًمتٗمبيي  ُمين يميل إطمٙمي٤مهل 

ُمٕمٜم٤مع:  ٟمه ًميو َي٤مع اًم٘ميبةن ٓ عر ذم ذًميكهلل ىمي٤م : ٟمٕميمهلل يٜمي٤م  ظملشميه ُمين شمالسمٞمْيه يميام 

٤م َٟمْحيي  ﴿ي٘موًمييون سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦مهلل ىمٚميي٧م ًمييه  ذًا: ُميي٤م ىمٞمٛميي٦م ىمييو  ام قميي  وضمييل:  يي ًْمٜمَيي٤م  ِٟمَّ ُن َٟم َّ

ُه َلَيي٤مومُِٔمونَ  ٤م ًَميي يي يْمَب َو ِٟمَّ  ذا يميي٤من ُميي٤م طمٗمي  اًم٘مييبةن ُميي٤م يٙمييون َيي٤مع رءا  [9]الحجررر:﴾اًميلِّ
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 ٕٟميه ُموضمييود سم٤مًمٗم٘ميه الٜمٗميييهلل  ذيميب ضمٞمييدًا  ٟميه رـميين  زم سم٤مًمٚمٖمي٦م إًم٤ْمٟمٞميي٦م وىمي٤م  زم: ُميي٤م

اًمتّٚمّييل طمتييى ىمييلومتٜمي قمييغم  هل ر دهلل  شمبعتييه: ُميي٤م يييلا اًمِمييٞمٓم٤من اًمييلي ؾمييو  ًمييك

 ػم ضمدًا ويلا وم٘مٝمه.يلا قم٤مش يمْ

ُم٤مذا ؾمتٗمٕمل ُمي  يي١مٓء اسامقمي٦م ر يي١مٓء اسامقمي٦م يٕمٜميي: ًميو يمي٤من سمٕميد اًمبؾميو  

ٟمْيي ًم٘مٚمي٧م يٛمٙميين ًميو ضميي٤مءيم ٟمْيي ًمٙميي٤من يم٠مطميد إٟمْٞميي٤مء اًميلين ذيمييبيم اًمبؾميو  قمٚمٞمييه 

وسم٤مسٛمٚمييي٦م: قميييبض قمٚمٞميييه   شقمبَييي٧م قميييكم إٟمْٞمييي٤مء»اًمّيييالهل ذم اليييدي٨م اًمّميييحٞم : 

لا ىميوهل ُموؾميى هلل صميم قميبض قمٚمٞميه ؾميواد ةظميب ؾمواد يمْػم ضميدًا ومّي٠م  قمين اًمٕمٚميم ىمي٤م  يي

صميم قميبض قميكم اًمٜمْيي وُمٕميه »ىم٤م : يلا  ٟم٧م و ُمتك ؾمواد  قمٔممهلل ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّيالهل: 

وم٠مٟمييي٤م  شاًميييبيال واًمبيٓمييي٤من واًمٜمْيييي وُمٕميييه اًمبضميييل واًميييبضمالن واًمٜمْيييي وًميييٞمه ُمٕميييه  طميييد

 ىمييو : ًمييو يميي٤من يٜميي٤م  ٟمْييي سمٕمييد اًمبؾمييو  وذييي٥م  مم ييي١مٓء إقميي٤مضمم ىمييوُمي  ٟميي٤م يٕمٜمييي 

 ن  طمد.يٛمٙمن ٓ يتْٕمو

ًمييييلًمك اًمداقمٞميييي٦م يٜميييي٤م  ىمْييييل يمييييل رء  يييي٥م  ن يٙمييييون قم٤معميييي٤ًمهلل قم٤معميييي٤ًم سم٤مًمٙمتيييي٤مب 

 واًمّٜم٦م يلا اًمنمط إو .

٤م ﴿ صم٤مٟمٞمييي٤ًم:  ن يٙميييون قم٤معمييي٤ًم سم٤مًمٚمٖمييي٦م إًم٤ْمٟمٞمييي٦م ًمٞمّميييدب ومٞميييه ُمٕمٜميييى ىموًميييه شمٕمييي٤ممم: َوَُمييي

َ َ ُمْ  ٤مِن ىَمْوُِمِه ًمُِٞمَْلمِّ َّ
َّٓ سمِٚمِ  .[4]إبراهيم:﴾َ ْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِمْن َرؾُموٍ   ِ

٤ًم و ظمييػمًا:  ن يٙمييون صييْورًاهلل و ن يٕمييٞم  يٜميي٤م  سمييلم فمٝمييباٟمٞمٝمم صمييم سم٤مًمٙميي٤مد  ن صم٤مًمثيي

يييي١مُمن ُمٕميييه سمٕمييي  اًمِمييي٤ْمب ًميييٞمه اًمِميييٞموخهلل اًمِميييٞموخ  سميييدًا ٓ يٛمٙمييين  ن يبضمٕميييوا قميييام 

 وضمدوا قمٚمٞمه ةسم٤مَءيم.
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وًميييلًمك وم٠مٟمييي٧م سمييي٤مر  ام ومٞميييك ٓ شم٠مؾميييى قميييغم ُمييي٤م  صييي٤مسمكا ٕٟميييه ٟمحييين ٟمٚم٘ميييى اًميييبد 

ٞموهلهلل وآهت٤مُم٤مت  ؿمٙم٤مًٓ و ًمواٟمي٤مهلل وميال همباسمي٦م واًمّمد ذم سمالد اًمٕمبوسم٦م يمام ي٘موًمون اًم

 ن دمييد ُمثييل يييلع الجيي٥م يٜميي٤م ا ٕن يٜميي٤م الجيي٥م ٓ شميي ا  شمٕمٛمييل قمٛمٚمٝميي٤مهلل وٟمحيين 

 طمٞم٤مٟم٤ًم طمٞمٜمام ٟمٗم  ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمن يمت٤مسم٤مت ومٜمجد  ن ومٞمٝم٤م رُموز ومٞمٝم٤م  طمبك ُم٘مٓمٕم٦م ويي 

اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملمهلل ذم يمت٥م إطمٜم٤مك دمد ويلا  ىمّمه ُمٜميي ُمٕمٙميم وىميد وىمي  سمٞمٜميي 

  واًمدي رمحه ام.وسملم

يمييي٤من قمٜميييد  ش رمحيييه ام سمٕمييي  اًمٙمتييي٥م ُمٙمتوسمييي٦م قمٚمٞمٝمييي٤م سم٘مٚمٛميييه وٓ يييي ا  سمٕمْميييٝم٤م 

قمٜمدي ُمٙمتيوب قمٚمٞمٝمي٤م سمي٤مًم٘مٚمم اًمبصي٤مص: يي٤م  سميٞم٩م يي٤م  سميٞم٩م ُمي٤م ييلع يي٤م  سميٞم٩م ر ييلع 

يمٚمٛمييي٦م ٓ يييييي قمبسمٞميييي٦م وٓ يييييي  ًم٤ْمٟمٞميييي٦مهلل ُميييي٤م ييييلا ييييي٤م  ش  ىميييي٤م : يييييلا ًمٚمٛمح٤مومٔميييي٦م قمييييغم 

وز ذم اعميلي٥م الٜمٗمييهلل ىمي٤م : يمٞميف  ىمٚمي٧م اًمٙمت٤مب ُمن إر٦َمهلل ىمٚم٧م: ييلا ٓ  ي

ٟمّمييوا ذم اعمييلي٥م الٜمٗمييي  ٟمييه ٓ  ييوز ىمييباءة  وراد سمٖمييػم اًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م ظمِميييٞم٦م  ن 

يٙميييون ومٞمٝمييي٤م اؾميييتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِميييٞم٤مـملمهلل أن ييييلع الجييي٥م  هنييي٤م هم٤مًمييي٥م فمٜميييي قمْييي٤مرة قمييين 

 اؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم. 

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 ٕم٤مرك اًمٙمؼمى. يلا يوهلل ٟمٕمم يلا يو ُمن ؿمٛمه اعم اًمِمٞم :

ًمٙمن ي٤م ؿمٞم  ٟمي٤مس سمٕمي  اسٛمٕمٞمي٤مت اإلؾميالُمٞم٦م يٕمٜميي: يمي٤مًمٕمبب يٜمي٤م   ُمداظمٚم٦م:

ذم ُميي٤م ي٘ميي٤مرب ذم  ًم٤ْمٟمٞميي٤م شم٘مبيْيي٤ًم قمنمييين عٕمٞميي٦مهلل يمييل يييلع اسٛمٕمٞميي٤مت ؾمييوى صمييالث 
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عٕمٞميي٤مت: عٕمٞميي٦م اًموىمييف اإلؾمييالُميهلل وعٕمٞميي٦م الييبُملم ا ػمييي٦مهلل وعٕمٞميي٦م  طمٞميي٤مء 

ٞمخ٦م اإلؾمييالُمٞم٦م سم٤معميي٤م .. شمّيي٤مقمدي٤م اًمييؽماثهلل سم٘مٞميي٦م اسٛمٕمٞميي٤مت يييي اًمتييي شمّيي٤مقمد اعمِميي

سمٓمْييي  اًمٙمتييي٥م.. شمّييي٤مقمدي٤م سمٙميييل ُمييي٤م شمبييييدع اعمِميييٞمخ٦م اإلؾميييالُمٞم٦م  ييي٤م ضمٕميييل ؾميييٞمٓمبة 

اعمِميييٞمخ٦م اإلؾميييالُمٞم٦م قميييغم يميييل اإلظميييوانهلل ومجٕمٚمٝميييم: ئمٜميييون  ن يميييل ُمييي٤م يّميييدر ُمييين 

اعمِمٞمخ٦م يو اليق عمّي٤مٟمدة اإلظميوان اًمٕميبب  يمهلل ومٙميلًمك اإلظميوة اًمٕميبب يٕمٜميي: 

 ٛمّك سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م. طمْلا ًمو شموضمه  م يمٚمٛم٦م سم٤مًمت

 وٟمحن قم٤مئِملم يٜم٤م ي٤م  ظمي ُم  اًمٕمبب.  اًمِمٞم :

 ام اعمّتٕم٤من.  ُمداظمٚم٦م:

 ظمٓمييييب  يييي٤م شمتّمييييور  يييي٤م ر ييييي٧م ذم  ًم٤ْمٟمٞميييي٤مهلل اًمٕمييييبب  ٟمٗمّييييٝمم يمييييام  هنييييم  اًمِمييييٞم :

ُمتٗمبىمييون ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم يييم ُمتٗمبىمييون  ؿمييد اًمتٗمييبب ُمييليْٞم٤ًمهلل ويمييام  ن يييلا اًمتٗمييبب ؾمٞم٤مؾمييٞم٤ًم 

ويييم: اًمٞمٝمييودهلل يمييلًمك يييلا اًمتٗمييبب ُمييليْٞم٤ًم يْمييٕمٗمٝمم  ُميي٤مهل  َييٕمف اًمِمييٕموب و ذ ييم 

يْمٕمٗمٝمم  يْم٤ًم وٓ ي٘مٞمم  م وزٟم٤ًم وٓ  ٘مق  م ىموة  ُم٤مهل  قميدائٝممهلل وييلا ُمّميداب 

يمِلمَ ﴿ىموًمييه شمٕميي٤ممم:  يي َن اعمُْنْمِ ٞمًَٕم٤م *  َوٓ شَمُٙموُٟمييوا ُِميي
٤مُٟموا ؿِميي ىُمييوا ِديييٜمَُٝمْم َويَميي ِليَن وَمبَّ يي َن اًمَّ

ُِميي

ونَ  َدهْيِْم وَمِبطُميي ْ ٍب سمِيياَم ًَميي
لا طِميي يييلع اسٛمٕمٞميي٤مت ويييي عٕمٞميي٤مت  [32 - 31 الررروم] ﴾يُميي

ظمػميييي٦م ُمتٗمبىميييون  ؿميييد اًمتٗميييببهلل يميييل عٕمٞمييي٦م شمبييييد  ن شمٔمٝميييب  هنييي٤م ييييي  ييي٤م إصميييب ذم 

 اإلطم٤ّمن ُمثالً  مم يلا اًمِمٕم٥م  و ذا .

وذم سمٕمييييي  اًمٜمّميييييوص اًم٘مبةٟمٞمييييي٦م إظميييييبى  ن شمٗميييييبب ييييييو ؾمييييي٥ْم ًميييييلي٤مب اًم٘ميييييوة 

لم دقمييييك قميييين واًمْمييييٕمفهلل يييييلا يمٚمييييه ُمِميييي٤ميد اًمٞمييييوهل سمييييلم اعمتييييديٜملم ُمّييييٚمٛملم ُمتييييديٜم
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ن إُميوا  اًمتيي شموزقمٝمي٤م  إطم اب إظمبى اًمتي ٓ هتتم سم٤مًمدينهلل وًملًمك  ٟم٤م  ىمو : 

سمٕم  الٙموُم٤مت قمغم ُمثل يلع اًمِمٕموب اًمتي شمّم٤مب يلا ٓ ي١مصمب شم٠مصمػمًا يمْػمًا و ن 

يمييي٤من واضمْييي٤ًم ًمٙمييين اعمٝميييم ييييو اًم٘مٞمييي٤مهل سمٜمنمييي اًميييدقموة اًمّميييحٞمح٦م م قمييي  وضميييل ٓ ًمٞم٘مييي٤م  

 ب اإلؾمالُمٞم٦م.اًمدوًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م هتتم سم٤مًمِمٕمو

صمم سم٤مًمٜم٦ّْم.. ٟمحن يمٜم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم سمٕمي  إذـمي٦م سم٤مًمٚمٖمي٦م إًم٤ْمٟمٞمي٦م وىمي٤مهل سمتوزيٕمٝمي٤م 

 طمد إًم٤ْمٟمٞملم اًمٞموهمّالومٞملم ويو ُم٘مٞمم أن يٜم٤م ـم٤مًم٥م ذم اس٤مُمٕمي٦مهلل و ظميؼمين سمي٠من 

ييييلع إذـمييي٦م ؾميييواء ذم  ًم٤ْمٟمٞمييي٤م  و ذم يوهمّيييالومٞم٤م دميييد ىمْيييوًٓ ُمييين سمٕمييي  اًمِمييي٤ْمب 

وسمخييالك وزيييب إوىميي٤مك ومٝمييم يٕم٤مرَييوهنمهلل وًم٘مييد  اًمٜم٤مؿمييرش سمخييالك  ئٛميي٦م اعمّيي٤مضمد

يمييييي٤من ُمييييين  صميييييب ييييييلع إذـمييييي٦م  ٟمٜميييييي ٕو  ُميييييبة يتّميييييل ش ي٤مشمٗمٞمييييي٤ًم ُمييييين يوهمّيييييالومٞم٤م 

وي٠ّمًموٟمٜمي قمن سمٕمي  اعمّي٤مئل اًمتيي شم٘مي   يم يٜمي٤م  وم٠مضميد ٟمٗميه اعمِميٙمٚم٦م ي٘موًميون: 

 ذا طمِٟم٤م ٟمّمكم ذم اعمّجد يٜمٔمب  ًمٞمٜم٤م ٟمٔميبات اطمت٘مي٤مر و ٟمٙمي٤مر و مم ةظميبعهلل وميامذا 

ٟمحِيي اًمّمييالة ُميي  اسامقميي٦م  و ٟمّمييكم ذم سمٞموشمٜميي٤مهلل  ٟميي٤م  ىمييو   ييم: صييٚموا  ٟمٗمٕمييل  يييل

اًمّييييييٜمن ذم اًمْٞمييييييوت وصييييييٚموا اًمٗمييييييبائ  ذم اعمّيييييي٤مضمدهلل وقمٚمييييييٞمٙمم  ن شمّمييييييؼموا و ن 

 ن اإلؾميالهل سمييد  »شمتيليمبوا يٙميلا سميد ت يمييل اًميدقمواتهلل يٙميلا سميد ت يمييل اًميدقموات: 

 . شهمبي٤ًْم وؾمٞمٕمود همبي٤ًْم ومٓموسم٤م ًمٚمٖمبسم٤مء

 ٤م ؿمٞم . يلا دًمٞمل اًمٖمبسم٦م ي ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم   اًمِمٞم :

 دًمٞمل همبسمتٜم٤م أن.  ُمداظمٚم٦م:
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ٟمتٙمٚمم ذم سمالد اًمٕمبب ٟمحن همبسم٤مء ومام سم٤مًمك ذم سميالد إقمي٤مضمم ر يٛمٙمين  اًمِمٞم :

ؾميييييٛمٕم٧م  ٟميييييه طمٞميييييٜمام يم٤مٟمييييي٧م اليييييبوب ىم٤مئٛمييييي٦م  و اسٝمييييي٤مد ىمييييي٤مئم سميييييلم إومٖمييييي٤من وسميييييلم 

اًمِمييٞموقمٞملم ذييي٥م يمثييػم ُميين  ظمواٟمٜميي٤م اًمٕمييبب ُميين اًمّييٕمودي٦م ُميين اس ائييب ُميينهلل ُميين  مم 

هلل ومٙمييي٤مٟموا يٜمٙميييبون قمٚميييٞمٝمم اإلؿمييي٤مرة سم٤مإلصيييْ  ذم اًمّميييالة طمتيييى ىمٞميييل  ن سمٕمييي  ةظميييبع

إصييي٤مسم  ىمٓمٕمييي٧م ىمٞميييل وام  قمٚميييم صيييحٞم   و ًميييٞمه سمّميييحٞم هلل  ُمييي٤م اإلٟمٙمييي٤مر ٓ سميييد  ٟميييه 

واىم  ي٘مٞمٜم٤ًم عم٤مذا  ي٤م  ظميي قم٤ميِميلم ذم ضم٤ميٚمٞمي٦م ٓ يٕمبوميون ُمين اإلؾميالهل  ٓ اعميلي٥م 

 الٜمٗمي.

ال٘مٞم٘مي٦م يميام ىمٚمي٧م ةٟمٗمي٤ًم: يِميؽمط وًملًمك اًملي يبييد يٙميون داقمٞمي٦م ذم شمٚميك اًميْالد 

ومٞميييه شمٚميييك اًمنميييوط وُمٜمٝمييي٤م:  ن يٛمٙمييي٨م ـميييويالًهلل  ٟمييي٤م دقمٞمييي٧م ًمٚمحْميييور يٜمييي٤م  وقمٜميييدي 

 ذا ذيْيي٧م يٜميي٤م  ؾميي٠مىمٕمد  ؾمييْوع )يٕمٜمييي: ـمٚميي٥م رؾمييٛمي ُميين اعمٗمتيييهلل ًمٙميين  ٟميي٤م  قمييبك 

 ؾميييْوقملم صمالصمييي٦م ؾمييي٠ميمون ُمٜمٗميييب  يمثيييب  ييي٤م  يميييون داقمٞمييي٦ما ٕهنيييم ؾميييػمون  مم صييياليت 

ال سميد  ن  ُمٙمي٨م يٜمي٤م  ؾميٜملم طمتيى يٗمٝمٛميوا اًميدقموة وقم٤ْمديت همػم ُم٤م يم قمغم ذًمكهلل ومي

ومٝماًم صحٞمح٤ًم وشمْيد  اًميدقموة شمي١ميت  يمٚمٝمي٤م وصمامريي٤مهلل ًمٙمين  ٟمي٤م ًميٞمه قمٜميدي آؾميتٕمداد 

ٓ ُميين ٟم٤مطمٞميي٦م اًمٔمييبك اًمييلي  قمٞمِمييه وٓ ُميين طمٞميي٨م اًمٜمِميي٤مط اًمييلي يمٜميي٧م  متيي  سمييه ُميين 

 ىمْل(.

 ام يٛمتٕمك ومٞمٜم٤م ويٛمتٕمٜم٤م ومٞمك ي٤م ؿمٞم .  ُمداظمٚم٦م:

 ام  ٗمٔمك.  اًمِمٞم :

 ضم ا  ام ظمػم ي٤م ؿمٞم .  اظمٚم٦م:ُمد
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 و ي٤م .  اًمِمٞم :

 .... ُموَوع إوٓد ام يٙمبُمك.  ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕممهلل سم٤مًمٜم٦ّْم عموَوع اًمٓمالب إًم٤ْمن اعموضمودين ذم ؾموري٤مهلل يي١مٓء  ُمداظمٚم٦م:

اًمٓمالب يم٤من إخ:  سمبايٞمم اًمّٚمٞمامن ُمن  طمد إصمبي٤مء ذم اًمّٕمودي٦م يمي٤من سمٞمٜميه وسميلم 

سٛموقمييي٦م ُمييين اًمٓميييالب يتٕمٚمٛميييون ذم ظمييي٤مرج  ًم٤ْمٟمٞمييي٤مهلل  ُمٗمتيييي  ًم٤ْمٟمٞمييي٤م اشمٗمييي٤مب ذم  ظميييباج

وسمييام  ن  ًم٤ْمٟمٞميي٤م ٓ يوضمييد ومٞمٝميي٤م ؾمييوى ُمٕمٝمييد واطمييد شميي٤مسم  سٛمٕمٞميي٦م اًموىمييف اإلؾمييالُميهلل 

ويييييلا اعمٕمٝمييييد ُمٜمٝمجييييه وم الٛمييييد قمييييغم ُمييييٜمٝم٩م اًمٙمتيييي٤مب واًمّييييٜم٦م وُمييييٜمٝم٩م اًمّييييٚمف 

 اًمّم٤مًم . 

 ذم ؾموري٤م   اًمِمٞم :

 ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م.  اًمِمٞم :

مهلل  شميييى  ييي١مٓء اًمٓميييالب  ًمٞمٜمييي٤م وُمٙمثيييوا قمٜميييدٟم٤م صمالصمييي٦م  ؿميييٝمب وٟمّميييف ٟمٕمييي ُمداظمٚمييي٦م:

شم٘مبيْييي٤ًم شمٕمٚمٛميييوا ُمييين ظمال ييي٤م وم الٛميييد ؿميييٞمئ٤ًم ُمييين اًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞمييي٦م وسمٕمييي  ُمييين اًمٕمٚميييوهل 

 اًمنمقمٞم٦مهلل ومٚمام ذيْوا  مم ؾموري٤م ذي٧ْم ُمٕمٝمم. 

 عم٤مذا ذيْوا  مم ؾموري٤م   اًمِمٞم :

٤ْمٟمٞمي٤م ُمي  ُميديب اعمٕمٝميد يم٤من سملم اشمٗم٤مب سملم  سمبايٞمم اًمّيٚمٞمامن ُمي  ُمٗمتيي  ًم ُمداظمٚم٦م:

ذم ؾمييييوري٤م قمْييييد ام ...هلل يميييي٤من يبيييييد  ن يبؾمييييل دومٕمتييييلم: دومٕميييي٦م  مم ؾمييييوري٤مهلل واًمدومٕميييي٦م 

إظمبى  مم ًمْٜم٤منهلل والٛميد م دومٕمي٦م ًمْٜمي٤من يٕمٜميي:  وىمٗمٜم٤ميي٤م وم الٛميد سمٕميد ُمي٤م شمْيلم 
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ًمٜم٤م  ن اعمٕمٝمد اعموضمود ذم ًمْٜم٤من ُمٕمٝمد قم٘مٞمدشميه  ؿميٕمبي٦م ُم٤مشمبيديي٦م يٙمٗميب واًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مم 

 ٤من قمغم اًمّٜم٦م. يمل ُمن يم

ٟمٕميمهلل ًمٙمين  ٟميي٤م ش ةظميل ضميواب ؾمي١مازمهلل عميي٤مذا ييلا آشمٗمي٤مب يٕميود اًمّيي١ما   اًمِميٞم :

 سمٓمبي٘م٦م  ظمبى. 

يلا إخ  سميبايٞمم اًمّيٚمٞمامن شم٠مظميلع اًمٕمواـميف وم٘ميالهلل وىميد شمٜم٤مىمِمي٧م ُمٕميه  ُمداظمٚم٦م:

ذم يلع اعم٤ّمئل وم٘م٤م  زم: اًملي هيٛمٜم٤م يو اًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦مهلل وي١مٓء اًمٓمالب شم٘م٤مهل  م 

ذم اًمّمٞمف شمّمح  قم٘مٞمدهتمهلل وم٠مظمؼمشمه سموَ  اًمٓمالب ذم ؾموري٤م سمٕمد ذًمك دورات 

 ٓ  ٟمييييه يٕمٜمييييي رضمييييل ُميييي٤م يميييي٤من هيييييتم سميييي٠مُمب اًمٕم٘مٞمييييدةهلل وم٠مُميييي٤م ـمييييالب يٕمٜمييييي: ًمْٜميييي٤من ٟمحيييين 

 وىمٗمٜم٤ميم وم الٛميد سمٕميد ُمي٤م شمْيلم ًمٜمي٤م اعمٕمٝميد ذم ًمْٜمي٤من ذيْي٧م  ًميٞمٝمم وزرهتيم ومٕميغم 

وع ؾمي٤مسم٘م٤ًم ذم يمٍل ي١مٓء اًمٓمالب وم الٛمد ُمي٤م زاًميوا ُمتٛمّيٙملم سم٤مًمٌميء اًميلي درؾمي

اعمٕمٝميييد ومٜمحٛميييد ام قميييغم ذًميييكهلل وٟمحييين أن ٟمّيييٕمى إلظميييباضمٝمم  مم  ًم٤ْمٟمٞمييي٤م وييييلع 

 رهمْتٝمم سم٠من يٕمودوا  مم اعمٕمٝمد يمام يم٤مٟموا ومٞمه ؾم٤مسم٘م٤ًم. 

يييلا ؾميي١مازمهلل عميي٤مذا ٟم٘مٚمييوا ُميين اعمٕمٝمييد  مم ُمٕمٝمييد ذم ؾمييوري٤م ويييو طمٜمٗمييي  اًمِمييٞم :

 عم٤مذا 

ب ش يٙموٟمييوا قمٜمييدٟم٤م  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييك يييلا آشمٗميي٤مب يميي٤من سمييلم ييي١مٓء اًمٓمييال ُمداظمٚميي٦م:

و ٟمام  شموا ىم٤مًموا قمٚمٞمٙمم  ن شمدرؾمويم عمدة صمالصمي٦م  ؿميٝمب وم٘ميالهلل يٕمٜميي: ش ٟمٙمين ٟمٕميبك 

 هنم يم٤مٟموا يليْون  مم ؾموري٤م  ٓ سمٕمد شم٘مبيْي٤ًم اًميدورة اًمنميقمٞم٦م شم٘مبيْي٤ًم ؿميٝمب وٟمّميفهلل 

ومٞمييي٤م ؿميييٞم  أن اًمٓميييالب ذم ؾميييوري٤م و يْمييي٤ًم اًمٓميييالب اعموضميييودين قمٜميييدٟم٤م ذم اعمٕمٝميييد 
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 زاًمييييوا وم الٛمييييد يٕمٜمييييي: وم الٛمييييد ُمتٛمّييييٙمون سم٤مًمّييييٜم٦م ُم٤مئيييي٦م وقمنمييييين ـم٤مًميييي٥م ٓ

 ٟمحٛمد ام قمغم ذًمكهلل ًمٙمن يمام ذيمبت ؾم٤مسم٘م٤ًم  ن اعمْم٤مي٘م٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م. 

 يلا اعمٕمٝمد ذم  ًم٤ْمٟمٞم٤م  ين   اًمِمٞم :

يلا اعمٕمٝمد ذيمبت ًمك  ٟمه ذم اًم٤ْمؾم٤منهلل ذم ُمديٜم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚم٤ْمؾم٤من اؾمٛمٝم٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ٍ  ُمديٜم٦م ٍ .  

 ُم٤م اؾمٛمٝم٤م   اًمِمٞم :

 ُمديٜم٦م ٍ .  ُمداظمٚم٦م:

 ٍ .  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 ويي يمْػمة.  اًمِمٞم :

 صٖمػمة ضمدًا.  ُمداظمٚم٦م:

 صٖمػمة.  اًمِمٞم :

ىمييي٤مئم قميييغم ييييلا اعمٕمٝميييدهلل يٕمٜميييي:  ٟمٕميييمهلل ًمٙمييين الٛميييد م يٕمٜميييي: عٕمٞمٜمييي٤م ُمداظمٚمييي٦م:

 ُمٜمٝمجه وم الٛمد ؾمٚمٞمم ٟمحٛمد ام قمغم ذًمك. 

 اعمدرؾمون ومٞمٝم٤م ُمن اًمٕمبب اًمّٕموديلم   اًمِمٞم :

 ومٞمٝم٤م ُمن اًمّٕمودي٦م اصمٜم٤من وسم٘مٞمتٝمم ُمن اًمّودان.  اظمٚم٦م:ُمد

 اًمّودان.  اًمِمٞم :
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 ُمن  ٟمّم٤مر اًمّٜم٦م.  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمٗمٞمون يٕمٜمي.  اًمِمٞم :

 ٟمحٛمد ام وٟمِمٙمب.  ُمداظمٚم٦م:

 ام يٜمٍم دقموشمه.  اًمِمٞم :

 ةُملم اًمٚمٝمم ةُملم.  ُمداظمٚم٦م:

 ام اعمّتٕم٤من. اًمِمٞم :

 (  00: 02: 28/ 803) اهلدى والنور / 

 ( 00: 32: 47/ 803والنور / ) اهلدى
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 حلي اهلذرة وَ ليبيا ملا تالقيْ الصحوة 

 اإلشالوية ٍِاك وَ تضييق

سمّم ام اًمبمحن اًمبطمٞممهلل والٛمد م رب اًمٕم٤معملمهلل واًمّمالة واًمّالهل  اعمٚم٘مي:

ههلل وُمييين ايتيييدى  دييييه واؾميييتن وقميييغم ةًميييه وصيييحْ -¢-قميييغم رؾميييو  امهلل حمٛميييد 

 سمّٜمته ... سم٢مطم٤ّمن  مم يوهل اًمدينهلل وسمٕمد:

يييي٤م ؿميييٞمخٜم٤م  وًٓ  طمٞمٞميييكهلل و سمٚمٖميييك ؾميييالهل إظميييوة ؿمييي٤ْمب اًمّميييحوة اإلؾميييالُمٞم٦م ذم 

 ًمٞمْٞم٤م وىمد سمٕمثوين سم١ّما  ُمٝمم ويو:

 ؾم١ما  واطمدهلل وٓ  ؾمئٚم٦م. اًمِمٞم :

 ٓ ؾم١ما  واطمد يو. اعمٚم٘مي:

 ُمْلم اسامقم٦م سمخالء. يٝمٝمه اًمِمٞم :

 ٝمهي ُمداظمٚم٦م:

 ... وقمٜمدي  ؾمئٚم٦م همػمي٤م يٕمٜمي. اعمٚم٘مي:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

ييييي ـمْٕمييي٤ًم طم٤مًمييي٦م ؿمييي٤ْمب اًمّميييحوة ذم ًمٞمْٞمييي٤مهلل يٕمٜميييي طم٤مًمييي٦م اًمِمييي٤ْمب طم٤مًمييي٦م  اعمٚم٘ميييي:

صيييييٕم٦ْم ضميييييدًاهلل ومْٞمح٤مر ييييي٤م سمجٛمٞمييييي  اًموؾمييييي٤مئلهلل  ُمثٚمييييي٦م ُميييييثالً  ٜميييييوع يّميييييكم ا ٛميييييه 



 ليبيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

738 

 اًمّمٚموات ذم اعمّجدهلل سم٤مًملات صالة اًمٗمجب يٙمون ُمباىم٥مهلل يٚمْه اًمٚمْه اًمٕمبش.

 يو يٕمٜمي ُموفمف  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم  اعمٚم٘مي:

 ُموفمف ذم اًمدوًم٦م  اًمِمٞم :

 ٓ ىمّمدي اًمِم٤ْمب اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم٤ّمضمد. اعمٚم٘مي:

 سمّمورة قم٤مُم٦م. اًمِمٞم :

ةع سمّمييييورة قم٤مُميييي٦م ذم ًمٞمْٞميييي٤م يمٚمٝميييي٤مهلل يٕمٜمييييي اًمييييكم يّمييييكم ذم اعمّيييي٤مضمد...  اعمٚم٘مييييي:

 ُمباىم٥م.

 ام  يمؼم. اًمِمٞم :

ٚميْه اًمٕميبش وسم٤مًميلات وسم٤مًملات اًمكم يٓمٚمق اًمٚمحٞم٦م. اًمث٤مين:  ٟمه يٚميْه اًم اعمٚم٘مي:

يٕمٜمي  ذا يم٤مٟموا ر وا ُمٜمه  زار  و رء ُمن يلاهلل يٕمٜمي ةصم٤مر اًمّٜم٦م ومٞمٙميون ُمِميْوعهلل و ي 

قمالُم٦م شمد  قمغم  ٟمه ُمن ؿم٤ْمب اًمّمحوة  و ؿم٤ْمب اًمّٜم٦م وم٤مًم٘مْ  قمٚمٞميه ذم اًمّيجنهلل 

ويوضمد طم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمّجن ةٓك ُمن اعمِم٤مي هلل إذـم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ٜموقم٦مهلل اًمٙمتي٥م 

تحيييدث ذم اًميييدين  ٜميييوعهلل اًمتجٛمٕمييي٤مت قم٘مييي٥م اًمّميييالة ُميييثالً اإلؾميييالُمٞم٦م  ٜموقمييي٦مهلل اًم

 ٜمييوعهلل اًمييدروس ذم اعمّيي٤مضمد  ٜموقميي٦مهلل سمييه ظمٓمْيي٦م اسٛمٕميي٦مهلل ومٝمييلا ال٤مًميي٦م  صييْ  

يٕمٜمييي  ي ؿمييْٝم٦م  و يٕمييبك طمتييى  ن يميي٤من حمٚمييق لٞمتييه ويٕمييبك ُميين ؿميي٤ْمب اًمّمييحوة 

ي٘مْ  قمٚمٞمه قمغم اًمٗمور يٕمٜميهلل واىمتح٤مُم٤مت يٕمٜمي ... ذم هن٤مي٦م ؿمٝمور صمامٟمٞم٦مهلل ص٤مرت 

هلل وىمْْمييي٧م ُمييين ... ُمييين مخّيييلم ؿمييي٤مبهلل ذم ييييلع ال٤مًمييي٦م ُمييين ييييلا اًموَييي  ذم محٚمييي٦م
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رب يٕمٜمييي ٤ماعم١مؾمييفهلل اًمِميي٤ْمب ذم يمثييػم حمٚمييق اًمٚمحٞميي٦مهلل وُمييٜمٝمم ُميين ... َييٕمفهلل وطميي

يمثيييػم ُمييين ... يّيييٚمال اليييبوب  يييي ُمييين ضمواٟمييي٥م ُمييين سميييلم إييييلهلل ومٞمٝميييدد سم٤مًم٘متيييلهلل 

ِمييي٤ْمب ويوصيييٗمون سم٤مًم ٟمدىمييي٦مهلل يييي١مٓء اًميييلين قمٛميييالء  ُمبيٙمييي٤م قمٛميييالء اًمٞمٝميييود اًمويِميييوع 

بيييييدون  ن ي٘مْمييييوا قمييييغم ديٜمٜميييي٤م ويمييييلاهلل ومٞمييييدقمي سم٠مٟمييييه يييييو اعمٜم٘مييييل اعمّييييٚمم  و اًم٘م٤مئييييد ي

اعمّٚممهلل ذم يلا اًمٔمبك اًمِم٤ْمب اٟم٘مّٛموا  مم ىمّٛملم: ىمّم ىم٤م  سموضميوب ا جيبةهلل 

ٓ يّييتٓمٞم   ذم يييلا اًمٔمييبك اًمّمييٕم٥م يٕمٜمييي ٓ يّييتٓمٞم   ن يٕمْييد امهلل  ذا يميي٤من اًمٚمييْه

ٔمييورهلل سم٤مًمييلات ...  اًموىمييوك     ن..  ٚم٘مٝميي٤مهلل اعمّييجد حمٞمٓماًمٚمييْههلل اًمٚمحٞميي٦م ٓ يّييت

 ُمييي٤مهل اعمّيييجد سمٕميييد اًمّميييالة يٕمٜميييي  ٜميييوعهلل وم٘مييي٤مًموا سموضميييوب ا جيييبة واؾميييتدًموا سمآيييي٦م 

آؾمتْمٕم٤مك ذم إرض. وم٤مًم٘مّم اًمثي٤مين ىمي٤م  سمِيورة اًمْ٘مي٤مء واًم٘مٞمي٤مهل سم٤مًميدقموةهلل سمي٠من 

اًمٜمييييي٤مس حتتييييي٤مج  ًمٞمٜمييييي٤مهلل وسم٤مًميييييلات إٍةهلل ومّمييييي٤مرت صيييييدُم٤مت سمٞمٜمييييي٤مهتمهلل يمثيييييػم ُميييييٜمٝمم 

 يٕمٜمي اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمالهل سمٞمٜم٤مهتم. ُمِم٤مطمٜم٤مت يمالُمٞم٦م  دت سم٤مًمي

 اًمٗمبىم٦م...  اًمِمٞم :

ومتحييي٧م ييييلا اًمٔميييبك يٕمٜمييييهلل ٟمبضميييو  ضم٤مسمتيييك قميييغم ييييلا اًمّييي١ما هلل يٕمٜميييي:  اعمٚم٘ميييي:

اًمِم٤ْمب يل يٕمٜمي خيبضموا ُمن اًميْالد حتي٧م ييلا اًمٔميبك  هل يْ٘ميوا ويٕمٛمٚميوا سم٠مؾمي٤ْمب 

 ُمٕمٞمٜم٦م.

ٓ  ـمْٕم٤ًم يم... سم٠مي ـمبي٘م٦مهلل يٕمٜميي ُميثالً ذم اًمٙمٚمٞمي٦م ذم اس٤مُمٕمي٦م يٕمٜميي  يدو  ...

شمتخٚمال ٓ شمٕمٛمل اظمتالط ُمي  اًمْٜمي٤مت ٓ شمٕمٛميل رء ُميثالً ُمٜمٙميبهلل يٕمٜميي ذم... ي٘موًميوا 

 يمٞمييد اٟمتييه ُميين ؿميي٤ْمب اًمّمييحوةهلل  يمٞمييد اٟمتييه ُميين اًمّييٜم٦مهلل  يمٞمييد اٟمتييه ُميين اًم ٟمدىميي٦مهلل يٕمٜمييي 

 ومٛمح٤موًم٦م يٕمٜمي  همباؤع.... و ؿمٞم٤مء صٕم٦ْم.
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قميغم طمّي٥م ُميي٤م وصيٗم٧م اًمٗمبييق اًمثي٤مين اًميلين ٓ ي١ميييد  -سمي٤مر  ام ومٞميك- اًمِميٞم :

جييبة  مم سمييالد يييتٛمٙمن ومٞمٝميي٤م ُميين اًم٘مٞميي٤مهل سمِمييٕم٤مئب ديٜمييههلل يييل يييم يواوم٘مييون قمييغم يييلا ا 

اًموصيييف اًميييلي  ٟمييي٧م وصيييٗمتههلل طمٞميييٜمام ي٘موًميييون: ٓ ٟمحييين ٟميييبى  ن ٟمٔميييل ذم سمٚميييدٟم٤م يٜمييي٤م 

ًمٜمّييتٛمب ذم اًمييدقموةهلل واًمٜميي٤مس سمح٤مضميي٦م  ًمٞمٜميي٤مهلل يييل يييم يّييتٓمٞمٕمون  ن ي٘موُمييوا سم٤مًمييدقموة 

 طم٥ّم ُم٤م ذيمبت  ٟم٧م ُم٤م يّتٓمٞمٕمون.

يٕمٜمي رد قمٚمٞمٝمم اًميلين ىمي٤مًموا سموضميوب ا جيبة: يٕمٜميي  ٟميتم  ُم٤م يّتٓمٞمٕمون اعمٚم٘مي:

ٓ شمّييتٓمٞمٕمون  ن شمييدقموا طمتييى  يٚمٙمييم  ٟمٗمّييٙممهلل يٕمٜمييي طمتييى اًمتجٛمٕميي٤مت ذم اًمْٞمييوت 

 ٜموقميي٦مهلل ... يٕمٜمييي عميي٤م يالىمييون اٟمتييه اًمِميي٤ْمب سم٤مًمييلات اًمييكم ؿميي٤ميملم ومٞمييههلل ومٛمجييبد اٟمييك 

 شمدظمل اعمّجد و ٟم٧م ...  ـمالب اًمٚمحٞم٦م وًمو يم٤من ظمٗمٞمٗم٦م. 

٤مت ذم اًمْٞمييوت  ٜموقميي٦مهلل ... يٕمٜمييي عميي٤م يالىمييون اٟمتييه اًمِميي٤ْمب يٕمٜمييي طمتييى اًمتجٛمٕميي

سم٤مًملات اًمكم ؿم٤ميملم ومٞمههلل ومٛمجبد اٟمك شمدظمل اعمّجد و ٟم٧م ...  ـمالب اًمٚمحٞم٦م وًميو 

 يم٤من ظمٗمٞمٗم٦مهلل وم٠مٟم٧م ُمباىم٥م.

وميييي٢مذًا اًم٘مْمييييٞم٦م واَييييح٦م يم٤مًمِمييييٛمه ذم راسمٕميييي٦م اًمٜمٝميييي٤مر  ن اًمييييلين ي٘موًمييييون  اًمِمييييٞم :

سم٤مًمْ٘م٤مء يم ئمٝمب  هنم يبُمون  سموضموب ا جبة يم ىمو م يو القهلل واًملين ي٘موًمون

ويٛمٞمٚمون  مم اعمّم٤مًم  اعم٤مدي٦مهلل يلا سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م وصٗم٧مهلل واًمِم٤ميد يبى ُم٤م ٓ يبى 

اًمٖم٤مئ٥مهلل  ذا يمي٤من إُميب يميام وصيٗم٧م ومٞمجي٥م ا جيبةهلل طمتيى  ين ٕىميو  ىميوًٓ ُمي٤م ىمٚمتيه 

هلل يميي٠مي ش يي٥م ا جييبة ُميين يييلع اًمْٚمييدة  مم سمٚمييدة يميي٤مومبةهلل  مم دوًميي٦م يميي٤مومبة»ُميين ىمْييل: 

و  إظميييبى ومٞمٝمييي٤م رء ُمييين البيييي٦م اًمديٜمٞمييي٦م  و يميييام ي٘موًميييون اًمٞميييوهل ذم دوًمييي٦م ُمييين اًميييد

اًمٕمٍم ال٤مع اًمديٛم٘مباـمٞم٦ما ٕٟمه يلا اًمتْمٞمٞمق ويلا اًمتحجػم اًملي ذيمبشمه ةٟمٗم٤ًم ذم 
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ذًمك اًمْٚمد اًملي  صٚمه  ؾمالُميهلل يلا اًمتْمٞمٞمق ٓ يوضمد ذم اًمْالد إظمبىهلل وًميلًمك 

ا ُميي  اًمييلين صييحوا  ن ومٞمجيي٥م قمييغم ييي١مٓء اعمّييٚمٛملم اًمييلين شمٜمْٝمييوا ًمييديٜمٝمم وصييحو

هي٤مضمبوا  وًٓ  مم سمالد اإلؾمالهلهلل وًمٙمين  ن ومبَيٜم٤م وييلا  ٟمي٤م ٓ  راع واىمٕمي٤ًم  ن ومبَيٜم٤م 

 هنم ٓ  دون ؾمْٞمالً ًمٚمٝمجبة  مم سمٚمد  ؾمالُمي يّٛم   م سم٤مإلىم٤مُمي٦م ومٞميههلل ومٝمجيبهتم 

ذم ا جبة إومم  مم الِْم٦م واًمث٤مٟمٞم٦مهلل  -¢- مم سمٚمد ةظمبهلل يمام ومٕمل  صح٤مب اًمٜمْي 

م و سم٘مى ُمن سم٘م٤مئٝمم ذم ييلا اًمْٚميد اًميلي  جيب قميغم يي١مٓء اعمّيٚمٛملمهلل ذًميك ذًمك ظمػم  

 .اًمتحجػم اًملي ٓ يٗمٕمٚمه طمتى اًمٙمٗم٤مر ُمن ال٤ميمٛملمهلل يلا ضمواب ُم٤م ؾم٠مًم٧م

 (  00: 24: 05/ 521) اهلدى والنور /
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 تعميقًا عمى الصؤاه املاضي

ٚميييه ُمٕميييك  طميييد  ظمواٟمييي٤م ُمييين وميييؽمة وشمٙمٚميييم يٕمٜميييي: سٟمٕميييمهلل يييي٤م ؿميييٞم  ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

ُمدٟميييدن طميييو  إوَييي٤مع ذم ًمٞمْٞمييي٤م يٜمييي٤م هلل ويمٜمييي٧م  ومتٞمييي٧م اًمِمييي٤ْمب سمييي٤م جبة ُمييين ًمٞمْٞمييي٤م 

يٕمٜمييي: ذم فمٜمييي  ن اًمّمييورة ش شمّمييل  ًمٞمييك يمييام يييي  يي٤م يٕمٜمييي: سمٜمٞميي٧م قمٚمٞمييه ومتوشمييكهلل 

يلع اًمٗمتوى أن ي٤م ؿمٞم  يٕمٜمي:  يم٤مد  ىميو :  هني٤م ظمٚم٘مي٧م ومتٜمي٦م يٕمٜميي: اًمِمي٤ْمب  صيْ  

صييْ  يٕمٜمييي: طم٘مٞمْتييه ويٜمٓمٚمييق ذم طمييػمة يمييل ُميين يييو ُمٚمتيي هل وًمييو يٕمٜمييي: اًمتيي اهل سمّييٞمال  

 هي٤مضمب.

 وُم٤م يو اًمّمواب  ن شمٙمون اًمٗمتوى  اًمِمٞم :

ٓ يٕمٜمي ٓ يي  صل ومتوشمك قمغم ُم٤م .. قميغم ُمي٤م ذح  ًمٞميك وُمي٤م وَي   ُمداظمٚم٦م:

  ًمٞمك  ٟمه يٕمٜمي: ٓ ٟمٓمٕمن ذم قمٚمٛمك و ٟمام ...

 قمغم ُم٤م ذح زم ُم٤م يو اًمّمواب  ن شمٙمون اًمٗمتوى  اًمِمٞم :

ص٤مئ٦ْم ذم يملا وم٠مٟم٧م  قمٚمٛميههلل ٓ  ٟمي٤م  رييد  ن ٓ قمغم ُم٤م ذح ًمك ومتوشمك  ُمداظمٚم٦م:

  وَ  ًمك يٕمٜمي: ٟم٘م٤مط.

 ُم٤م  فمن راح يتٖمػم اًمٗمتوى ُمٝمام وَح٧م. اًمِمٞم :

 ُم٤م يو يي يلع ي٤م ؿمٞم  ... ُمداظمٚم٦م:
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 ُم٤م زم رء  ٟم٤م  ىمو  ًمك يٕمٜمي: ؾمٚمٗم٤ًم  وَ  ُم٤م ؿمئ٧م  ن شموَ . اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 د ...ٟمٕممهلل ُم٤م يو اًملي يم٤من ش يوَ  زم  و ٟم٧م شمبي اًمِمٞم :

 اًمّمورة يٕمٜمي اًمّمورة اًمتي  رؾمٚم٧م  ًمٞمك  ن يٜم٤م  اًمِم٤ْمب.. ُمداظمٚم٦م:

 دقمك .. دقمك واًمّمورة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ريد.. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمييي٧م اضمٕميييل يمالُميييك   ييي٤مش دقميييك واًمّيييٚمْٞم٤متهلل  طمٙميييي أن اًمّميييورة  اًمِميييٞم :

 اًمّمحٞمح٦م.

 اًمكم.. ُمداظمٚم٦م:

 واًمتي شمّتٚم هل شمٖمٞمػم اًمٗمتوى. اًمِمٞم :

 وًمٙمن يٕمٜمي..ٓ  ىمو : شمّتٚم هل  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمن ام هيديك  ذا يم٤مٟم٧م اًمّمورة همػم صحٞمح٦م ذم واىمٕمٝم٤م وىمدُم٧م  زم  اًمِمٞم :

 همػم صحٞمح٦م ويم٤من ضمواش سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ىمدهل شم٘مو   ٟم٧م: ضمواسم٤ًم صحٞمح٤ًم.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل وم٢مذا همػمت اًمّمورة يتم اسواب  اًمِمٞم :

 ًمٕمٚمٝم٤م شمٖمػم اًمٗمتوى. ُمداظمٚم٦م:
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 ب قمغم ُم٤م يو و ٓ يتٖمػم  ذا همػمت اًمّمورة يْ٘مى اسوا اًمِمٞم :

 يتٖمػم. ُمداظمٚم٦م:

 ومٝملا يو ُم٤م  ىمو   ٟم٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

وًمييييلًمك  ٟميييي٧م أن اذيمييييب اًمّمييييورة اًمواىمٕمٞميييي٦م وؾمييييٜمبى ذم سيييي٤م  ًمتٖمٞمييييػم  اًمِمييييٞم :

 اًمٗمتوى.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمه اًمٗمتيوى شمتٖميػم وإطمٙمي٤مهل شمتٖميػم سمتٖميػم اًم ُمي٤من واعمٙمي٤من ييلا ُمٕميبوك  اًمِمٞم :

ؾم٦ْم طمتى ٓ شمٗمٝمم يلع اًمٙمٚمٛم٦م ظمٓم٠م ٟمحن ٓ ٟمٕمٜمي  ٟمه إطمٙمي٤مهل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مءهلل وسم٤معمٜم٤م

اعمٜمّميوص قمٚمٞمٝمي٤م ذم اًمٙمتيي٤مب واًمّيٜم٦م شمتٖمييػم سمتٖميػم اًم ُمي٤من واعمٙميي٤من ٓ و ٟميام سمّيي٥ْم 

شمٖمػم  طموا  يلع إطمٙمي٤مهل ويتٖميػم اسيواب م٤مُمي٤ًمهلل ومٝمي٤مت  ٟمي٧م أن ُمي٤م ييي اًمّميورة 

   اًمواىمٕمٞم٦م وىمل زم ُم٤م يو اًمٗمتوى سم٤مًمٜم٦ّْم  لع اًمّمورة اًمواىمٕمٞم٦م

 ٟمٕمم. يٜم٤م  قمٜمدٟم٤م طم٘مٞم٘م٦م يوضمد آَمٝم٤مد يمْػم ًمٚمِم٤ْمب اعمّٚمم. ُمداظمٚم٦م:

 يوضمد ُم٤مذا  اًمِمٞم :

 آَمٝم٤مد. ُمداظمٚم٦م:

 آَمٝم٤مد ٟمٕمم. اًمِمٞم :

وشمْميييٞمٞمق يٕمٜميييي ييييلا ٓ يِميييك ومٞميييه يٕمٜميييي:  طميييدهلل ًمٙمييين سم٤معم٘م٤مسميييل ُمّييي٠مًم٦م  ُمداظمٚمييي٦م:
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ظمييبوج اًمِميي٤ْمب ُميين ًمٞمْٞميي٤م أن سم٢مُمٙميي٤من اًمِميي٤مب اعمّييٚمم  و يييلا ُموضمييود يٕمٜمييي: ىمييْالً 

ّمٚموات ا ٛمه ذم اعمّجد و ن يٚمْه اًم ي اإلؾمالُمي و ن يؽمدد وظم٤مص٦م دور اًم

حتٗمييٞم  اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم شمٕميي٩م سم٤مًمِميي٤ْمب يٕمٜمييي سمٗمْمييل ام ؾمييْح٤مٟمه وشمٕميي٤مممهلل واًمِميي٤ْمب 

يتجه ادم٤مع همػم قم٤مدي يٕمٜمي: لٗم  اًم٘مبةن طمتى  ن قمدد يمْػم ُميٜمٝمم أن سمٗمْميل ام 

طمٗمٔمييي٦م يمتييي٤مب ام ؾميييْح٤مٟمه  ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم اًميييلين طمٗمٔميييوا  و يمييي٤مدوا  ن يٙموٟميييوا ُمييين

 وشمٕم٤ممم.

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

يٕمٜميييي: ذم ُمثيييل ييييلع اًمٔميييبوك يٕمٜميييي: سم٤معم٘م٤مسميييل يٜمييي٤م  قمٚميييٞمٝمم شمْميييٞمٞمق  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمتْمٞمٞمق ؿمٞمخٜم٤م يٜمحٍم قمغم اًمِم٤ْمب اعمتحب   و اًمِم٤ْمب اًملي يتحب  ُمن دقموى 

ُمن شموزي  يمت٥م ُمن شموزي   ذـم٦م ُمن  ًم٘م٤مء اًمدروسهلل ومٝم١مٓء ومٕمالً يٕمٜمي: قمٚمٞمٝمم  و 

ي٘م٤م : يٕمٜمي: يم حت٧م اعمٜمٔم٤مر يٕمٜمي: وقم٤مدة يٕمٜمي: يٚم٘مى قمغم ُمثٚمٝمم اًم٘ميْ   ُمثٚمام

يمل ُمن يٕمٚمم  ن ًمه طمبيم٦م يٕمٜمي: ي٘ميْ  قمٚمٞميه ويوَي  ذم اًمّيجونهلل ًمٙمين سم٤مإلُمٙمي٤من 

ذم ًمٞمْٞم٤م سم٢مُمٙم٤من اًمِم٤مب اعمّٚمم  ن يّمكم صٚمواشمه ُميثٚمام ذيميبت و ن يتحّميل قميغم 

ٟم٤م سمٗمْمييييل ام يمتيييي٥م طمتييييى  هنيييي٤م سمٙمثييييبة ٓ شموصييييف اًمٙمتيييي٥م إذـميييي٦م وشموومبييييي٤م قمٜمييييد

ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم ذًميييك ًمٕميييدهل وضميييود اليييدود واًمْواسمييي٤مت  ييي٤م ؾميييٝملهلل ومٝميييل اًمِمييي٤مب 

اًم١ّما  يٜم٤م: يل اًمِم٤مب اًملي يتّٜمى ًمه  و يتٛمٙمن ُمن اعمح٤مومٔم٦م قمغم صٚمواشمه رسمام 

 ت٤مج  مم اًمتٜم٘مل ُمن ُمّجد  مم اعمّيجد وحم٤مومٔمي٦م قميغم ًمّْيه اًمنميقمي و ن يمي٤من 

يٕمٜميي: سم٢مُمٙمي٤من اًمِمي٤مب  ن يٚمّْيٝم٤م يٕمٜميي: ظم٤مص٦م قمٜمدٟم٤م ذم زيٜم٤م شمّٛمى اًمْلًمي٦م اًمٕمبسمٞمي٦م 

ويي زي ذقمي ُمّتور يّؽم اًمٕمورة وٓ ئمٝمب ُمٜمٝم٤م ؿميٞمرش يٕمٜميي: خيتٗميي ذم اًمٕم٤مُمي٦م 
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 ٓ يٙمون ًمه يٕمٜمي: ُمٔمٝمب  ٞم  سم٢مُمٙم٤مٟمه  ن  ٤موم  قمغم ديٜمه و ن يدقمو ذم  يٚمه.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

ودون  ن يّمل  ًمٞمه عر يٕمٜميهلل ومٝمل ُمثل يلا اًميلي ُمثيل ييلع اًمّميورة  ُمداظمٚم٦م:

 ٕظمػمة  ٥م قمٚمٞمه ا بوج ُمن ًمٞمْٞم٤م ا

 قمغم همػم طم٘مٞم٘متٝم٤م. ٧َم قمكمَّ بِ ن اًمّمورة قمُ   ٟم٧م أن شم٘مو :  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٧م أن شمٕمبض قمكم صورة سمل صورًا صحٞم  و ٓ ٓ  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥مهلل  ذًا يمل صورة  ٤م ضموا ٤م. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

٤مًمٜمّي٦ْم ًمّي١ماًمك إو  وييو ييل يميل ؿمي٤مب ـمٞمي٥مهلل وم٠مٟمي٤م  ىميو  ًميك أن: سم اًمِمٞم :

 ٥م قمٚمٞمه ا جبة  ٟمحين ُمي٤م ٟم٘ميو : يميل ؿمي٤مب  ي٥م قمٚمٞميه ا جيبةا ٕٟمٜمي٤م ُمي٤م ٟم٘ميو : 

 يمل ُمّٚمم  ٥م قمٚمٞمه ال٩م.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 و ٟم٧م شمدر  ُم٤مذا  قمٜمي  لا اًمٙمالهل. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 يميون  ٟمي٤م  ـمٞم٥مهلل وم٠مٟم٤م  ذا ىمٚمي٧م: يميل ؿمي٤مب  ي٥م قمٚمٞميه ا جيبة ُمٕم٘ميو   ن اًمِمٞم :
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ىمٚم٧م يلا اًمٙمالهل  وم٠مٟم٧م يم٤من قمٚمٞمك  ن شمّتحِ اًم١ّما  واسيواب ًميتٕمٚمم  ن ًمٙميل 

ؾمييي١ما  ضمواسمييي٤ًمهلل ومييي٤مٔن  ٟمييي٧م ذيميييبت صيييورشملم اًمِمييي٤مب اًمداقمٞمييي٦م  ذا صييي  اًمتٕمْيييػم ييييو 

اعمالطمق وييو اعمٓمي٤مرد  ُمي٤م اًمٜمي٤مس اًمٕمي٤مديلم اًميلين ييليْون  مم اعمّي٤مضمد ويّميٚمون 

٤مئب اًمٙمي٤مومب ومٝمي١مٓء ٓ َيٖمال قمٚميٞمٝمم وٓ يدقمون وٓ يتٔم٤ميبون سمٛمح٤مرسم٦م الٙمم اسي

 وٓ آَمٝم٤مدهلل  ًمٞمه يٙملا ىمٚمتٝم٤م 

ًمييٞمه سميي٤معمٕمٜمى ... ٓ  ىمّمييد .. ٓ  ىمّمييد سم٤مًموصييف ًمٚمِميي٤ْمب اًمٕمييواهل سمييل  ُمداظمٚميي٦م:

اًمِمييي٤ْمب ُمٚمتييي هل ؿمييي٤ْمب ُمٚمتييي هل دميييديم ييييؽمددون قميييغم ُميييثالً زوايييي٤م ًمتحٗميييٞم  اًم٘ميييبةن 

 ّمالة اًمتي شمواومق اًمّٜم٦م.اًمويؽمددون قمغم اعم٤ّمضمد ويّمٚمون 

 ٕمم.ٟم اًمِمٞم :

و ٛمٚمون ومٙمب ؾمٚمٗمي وقم٘مٞمدة ؾمٚمٗمٞم٦م ويدقمون ًمٙمن ًمٞمه قمٚمٞمٝمم يٕمٜمي:  ُمداظمٚم٦م:

ُميييثالً فمٝميييور واَييي  يٕمٜميييي: ُميييثالً:  وَييي  اًمّميييورة  ذًا  ٟمييي٤م ُميييثالً رسميييام  حتيييب  يٕمٜميييي: 

 حتّمييل قمييغم سمٕميي  اًمٙمتيي٥م  قمٓمٞمٝميي٤م عميين  صمييق ومييٞمٝمم  ًمييٞمٝمم  و  شمٙمٚمييم ذم سمٞمييوت دون 

يٕمٜميي  و ًميٞمه يٕمٜميي: يِميٙمل   ن يٙمون زم فمٝمور يٕمٜمي: ييلا ُمثيل ييلا ٓ ييتٗمٓمن  ًمٞميه

قمٚميييٞمٝمم ظمٓميييب يمْيييػم ذم فمييي٤ميبعا ٕهنيييم ش يٜمتْٝميييوا ًمٚمح٘مٞم٘مييي٦م ومٝميييم اًميييلي ييييبوهنم ُميييثالً 

يٚمييييْه ُمييييثالً: اًم٘مٛمييييٞمذ إسمييييٞم  ويٖمٓمييييي ر ؾمييييه ُمييييثالً ويٙمييييون  زارع واَيييي  يٙمييييلا 

ُمٔمٝمييبع  ٞميي  يٕمٜمييي ومٝمييلا يٕمٜمييي: يالطميي  يٕمٜمييي وظم٤مصيي٦م  ذا فمٝمييب ُمٜمييه يمييالهل  و دروس 

ذا يٕمٜمي: طمي٤مو   ن يّيتخدهل الٙمٛمي٦م ٓ ييؽم  اًميدقموة  و  ٛمل يمت٥م ذم يديههلل  ُم٤م  

سمٕمْمٝمم يدقمو طم٘مٞم٘م٦م ويلا يٕمٜمي قمغم ذط ُمٜمٝمم يمثػمًا يٕمٜميي: ييدقمو وًميه دور ومٕمي٤م  

و ذا يٕمٜميييي: ضمٚمّييي٧م  و ُميييبة  ُم٤مُميييك ذم اًمٓمبييييق ٓ شمِميييٕمب يٕمٜميييي  و ٓ شميييتٗمٓمن ًميييه ذم 
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 اعمج٤مًمه اًمٕم٤مُم٦م و..

تٚميف ُمين ؿميخذ قمغم يمل طم٤م  ي٤م  ؾمت٤مذ الدي٨م ذم وصيف اًمواىمي  خي اًمِمٞم :

 مم ؿميييخذ سميييل ُمييين ؿميييخذ واطميييد ذم وَييي  قمييين وَييي  ةظميييب خيتٚميييف اًموصيييفهلل 

ومٚمييلًمك  ٟميي٤م ىمٚميي٧م ًمييك: يميي٤من يٜمْٖمييي  ن شمّتحِيي صييٗم٦م اًمّيي١ما  وصييٗم٦م اسييواب وميي٢مذا 

ّيي١ما  وٓ قمييغم اًميميي٤من اًمّيي١ما  واىمٕميي٤ًم واسييواب قمييغم يييلا اًمّيي١ما  ومييال همْيي٤مر قمييغم 

الييي٤م   وابا ٕٟميييه ًمٙميييل ؾمييي١ما  ضميييواب ًميييلًمك يمٚميييام ـميييورت اًمّييي١ما  ومْٓمْٞمٕمييي٦ماسييي

 يتٓمور اسواب وٓ  ْن ...هلل وم٢من اًمٕم٤مش ٓ ي٘مْل اسْن 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ًمٙميين ًمييو ىميي٤م  ًمييك ىم٤مئييل: اًموَيي  اًمٕميي٤مهل اإلؾمييالُمي ذم ًمٞمْٞميي٤م اًموَيي  اًمٕميي٤مهل  اًمِمييٞم :

 ُمْمٖموط قمٚمٞمه و ٓ ُم٤م يو ُمْمٖموط قمٚمٞمه  

 ومٞمه اًمْمٖمال. ُمداظمٚم٦م:

 اًموَ  اًمٕم٤مهل ُمْمٖموط قمٚمٞمه و ٓ ٓ  اًمِمٞم :

 ٤ْمب شم٘مّمد يٕمٜمي: وَ  اًمِم ُمداظمٚم٦م:

  ىمّمد اعمّٚمٛملم سمٕم٤مُم٦م  ٟم٤م  ىمو  ًمك: اًموَ  اًمٕم٤مهل. اًمِمٞم :

 ٓهلل اًمٕم٤مهل ٓ يْمٖمال قمٚمٞمٝمم. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يْمٖمال قمٚمٞمه. اًمِمٞم :

 يٕمٜمي: اًمبضمل يّمكم يٙملا. ُمداظمٚم٦م:



 ليبيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

303 

ي٤م  ظمير  ٟم٧م وم٘مال قمٜمد  اإلؾمالهل  ٟمه يّمكم  يل يٜم٤م   ٙمن  ن شمدقمو  اًمِمٞم :

و مم اإلؾميييالهل يمٙميييل اًميييلي ييييو   مم اًمٙمتييي٤مب واًمّيييٜم٦م و مم قم٘مٞميييدة اًمّيييٚمف اًمّمييي٤مًم 

 اإلؾمالهل فم٤ميبًا وسم٤مـمٜم٤ًم سم٢مُمٙم٤مٟمك  ن شمدقمو  

 فم٤ميبًا ٓهلل ًمٙمن.. ُمداظمٚم٦م:

 وُم٤مذا ٟمحن قمٜمدٟم٤م فم٤ميب وسم٤مـمن  اًمِمٞم :

 ٓ ىمد شمدقمو يٕمٜمي ... ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي: ٍي٦م  ذًا اًمدقموة ٍي٦م. اًمِمٞم :

 ٟمٕممهلل ٍي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ا جبة و ٓ ٓ َيِبد  ـمٞم٥مهلل ومحٞمٜمام شمٙمون اًمدقموة ٍي٦م يبد ُموَوع  اًمِمٞم :

 يبد. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥مهلل ُمييي٤م ذم اًمٗمتيييوى  ٟميييه ا جيييبة واضمْييي٦م قمٚمييياًم  ن ٟمحييين طمٞميييٜمام ٟم٘ميييو :  اًمِميييٞم :

ا جبة واضم٦ْم ٓ  شمّمور قمغم يمل ومبد .. وميبدا ٕن ييلا ُمّيتحٞمل وعسمي٧م ًميك ةٟمٗمي٤ًم 

ُميييثالً: ريمييين ُمييين  ريمييي٤من اإلؾميييالهل  ٓ وييييو الييي٩م ُمييين اؾميييتٓم٤مع  ًمٞميييه ؾميييْٞمالًهلل صميييم  ٟمييي٤م ٓ 

ِمييي٤ْمب اعمّيييٚمم ... اًميييلي  ٟمييي٧م شمدٟميييدن طموًميييه ذم قمٜميييدع ييييلا اليييامس  ٟميييه  شمّميييور اًم

هييي٤مضمب  مم سمٚمييد يّييتٓمٞم   ن يٙمييون طمييبًا ذم دقموشمييه  يمثييب  يي٤م يييو يٜميي٤م   ن يميي٤من يٜميي٤م  

طمبيييي٦مهلل وسمٜمييي٤مء قميييغم ُمييي٤م ىمٚمييي٧م  ٟميييه ُمييين طمٞمييي٨م اًمييي ي اإلؾميييالُمي ٟمحييين ٟمّيييٛم  سم٤مًمٜمّييي٦ْم 

اًمٜميي٤مس  ًمٚمج ائييب ُمييآد ذم إُمييه اًم٘مبييي٥م ؾميي٠مًمٜمي ؾميي٤مئل ُميين اس ائييب: يٜميي٤م  سمٕميي 

ي٘موًميييون: يتييي٠مظمبون قمييين صيييالة اسٛمٕمييي٦م ييييوهل اسٛمٕمييي٦م ٓ يّميييٚمون ُمييي  اسامقمييي٦م ييييوهل 
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اسٛمٕميييي٦م يّمييييٚمون ذم سمٞمييييوهتمهلل ىميييي٤م :  تجييييون سميييي٠مهنم  ذا شميييي٠مظمبوا ٓ يّييييتٓمٞمٕمون  ن 

يّمٚموا ظم٤مرج اعمّجدا ٕن اًمنمـم٦م شمالطم٘مٝممهلل وُم٤م  يمثب إؾمئٚم٦م اًمتيي وردشمٜميي ُمٜميل 

 وا ذم اًمٓمبيييييق ؿميييي٤مسم٤ًم ُمٚمت ُميييي٤ًم اًمٗمتٜميييي٦م اًمٙمييييؼمى وؾمييييجن  ظمواٟمٜميييي٤م يٜميييي٤م   هنييييم يمٚمييييام ر

ؾمييجٜموعهلل  ريييد  ن ةظمييل أن ُمٕمبوميي٦م اًموَيي  ذم ًمٞمْٞميي٤م يييل يٜميي٤م  اًمِميي٤ْمب  ييد البييي٦م 

 ذم  قمٗم٤مء لٞمته  

 ٓ  د:...  ُمداظمٚم٦م:

وم٢مذًا سم٤مر  ام ومٞمك عمي٤مذا شم٠مظميل ُمين اإلؾميالهل ٟم٤مطمٞمي٦م  وشم٘ميو : ييليْوا  مم  اًمِمٞم :

ٞمه يييييييلا يييييييو وم٘مييييييال اعمّييييييجد و ِييييييوا اعمجيييييي٤مًمه اًم٘مبةٟمٞميييييي٦م يييييييلع  مم ةظمييييييبع ًميييييي

اعمٗمبوضهلل ىمد يٙمون اًموَ  ذم ومبٟمّي٤م و عم٤مٟمٞمي٤م وسمبيٓم٤مٟمٞمي٤م  طمّين ُمين ييلع اًمٜم٤مطمٞمي٦م 

 طمّيين سمٙمثييػم ُميي  ذًمييك ُميي٤م ٟمِمييجٕمٝمم  ن يييدقموا سمييالد اإلؾمييالهل و ن يّييت٘مبوا ذم شمٚمييك 

اًمْالدا ٕن  م ٟموع ُمن البي٦م .. ٟموع ُمن البي٦م اًمديٜمٞمي٦مهلل ومي٤مٔن اًميلي  ٟمي٧م شميليمبع 

و ؾموء ُمن  عم٤مٟمٞمي٤مهلل ومٝميلا اًمّيوء يٕمٜميي:  ٕميل اًم٘ميو  سم٠مٟميه  ذم ًمٞمْٞم٤م  ؾموء ُمن سمبيٓم٤مٟمٞم٤م

ا جبة واضم٦ْم قمغم ُمن ٓ يتٛمٙمن ُمن  ىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مئب اًمديٜمٞمي٦م واًميدقموة اإلؾميالُمٞم٦م ذم 

ًمٞمْٞم٤م )يٙمٗمي  ن اًمبضمل  قمٚمن  ل٤مدع و قمٚمن حم٤مرسمته ًمٚمّٜم٦م(هلل ومام سم٘م٤مء اعمّٚمٛملم ذم 

٤مب  يل يّيتٓمٞمٕمون يوُمي٤ًم شمٚمك اًمْالد ُم٤م يو إُمل اعمٜمِمود اًملي يْتٖمٞمه ي١مٓء اًمِمْ

ُم٤م  ن ي٘مٚمْوا ٟمٔم٤مهل الٙمم سمٓمبيق اًمدقموة سم٤مًمتي ييي  طمّين  هل ييم يي٠مُمٚمون  ن ي٘مٞمٛميوا 

صمورة محباء قمغم يلا اًمث٤مئب   ن يم٤مٟم٧م إومم ومٝملا  ت٤مج  مم زُمن ُمديد و تي٤مج 

 مم شمٕميييي٤مون ُميييي  اًمِميييي٤ْمب اعمّييييٚمم ذم اًمييييْالد إظمييييبى اًمتييييي ومٞمٝميييي٤م ُميييي٤م  ىمييييو  البييييي٦م 

 ٙمن ومٞمٝم٤م طمبي٦م  يمثب ُمن شمٚمك اًمْالد.اًمٙم٤مُمٚم٦م ُم  إؾمف ًم
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 ُميي٤م  ن يميي٤مٟموا يبيييدون  ن خيٓمٓمييوا يمييام يٗمٕمييل سمٕميي  اسامقميي٤مت  ن ي٘مٞمٛمييوا صمييورة 

 وي٘مٞمٛموا اٟم٘مالب قمّٙمبي قمغم يلا اًمٓم٤مهمٞم٦م ومٝمٜم٤م ي٘م٤م :

رشحم  اااترشساا عرشمساا عرشق اان إ

 

 

 

رشت  اإرش قترشا لترش اترشسا عرش اا  

بة ُمين ُمٙمي٦م  مم ي٤مضمب ُمن ُمٙم٦م  مم اعمديٜم٦م و ُمب  صيح٤مسمه سمي٤م ج ¢ومبؾمو  ام  

اعمديٜمييي٦مهلل وىمْيييل ذًميييك  ُميييبيم سمييي٤م جبة ُمييين ُمٙمييي٦م  مم الِْمييي٦م عمييي٤مذا  ًمٙميييي يتيييٜمٗمه 

اًمّمح٤مسم٦م اعم١مُمٜمون اًمّميٕمداء ذم سميالد الِْمي٦م قمٜميد اًمٜمجي٤مرهلل صميم سمٕميد ذًميك ضمي٤مءت 

 بطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإظمػمة ويي إُمب سم٤م جبة  مم اعمديٜم٦م.اعم

ن يتٙمتٚمييوا ذم سمييالد ا الصيي٦م ييي٤م  ظمييير ٟمحيين ٟمبيييد ُميين اًمِميي٤ْمب ًمييو يميي٤من يٛمٙمييٜمٝمم  

واطمييدهلل ًمٙميين  ذا يميي٤من ٓ يٛمٙمييٜمٝمم يييلا اًمتٙمتييل ومٗمييي سمٚمييدين ٓ يٛمٙمييٜمٝمم ذم صمالصميي٦م ذم 

 رسمٕم٦م ذم مخ٦ّمهلل  ُم٤م ئمٚموا يٙملا يٕمٞمِمون حت٧م اًمْمٖمال َٖمال آؾميتْداد اًميلي ٓ 

ُمثل ًمه طمتى ذم سمالد اًمٙمٗم٤مر ُمٕمٜمى يلا  ن  ىم٤مُم٦م الٙمم اإلؾمالُمي ذم إرض سمٕمٞمد 

 اعمٜم٤م  ضمدًا .. ضمدًا.

صيييي٦م سميييي٤مر  ام ومٞمييييكر ٓ شمتٛمّييييٙموا سم٠مٟمييييه وام يييييلع اًمٗمتييييوى سمٜميييي٤مء قمييييغم  ٟمييييه ا ال

اًمّميورة يم٤مٟميي٧م همييػم صييحٞمح٦م اًمتييي ىمييدُم٧م ومٚميٞمٙمن إُمييب يمييلًمكهلل ًمٙميين اًمّمييورة اًمتييي 

ىمدُم٧م يلا يو ضموا ٤م و ٟم٧م أن ىمدُم٧م اًمّمورة اًمتي  ٟم٧م شمباي٤م يي اًمّمواب ومام 

ٖم٤مر رضمي٤مًٓ وٟمّي٤مء شمٖمػم قمٜمدي رء  ـمالىمي٤ًما ٕن ًميٞمه اًمِميٕم٥م اًمٚمٞمْيي يمٚميه يمْي٤مر وصي

قمٜميييدع اؾميييتٕمداد  ن هيييي٤مضمب ذم ؾميييْٞمل ام ييييلا راح هيييي٤مضمب ذم ؾميييْٞمل ام  وميييباد ىمٚمٞمٚميييلم 

ضمدًاهلل صمم ًمٜمٙمن يٕمٜمي س لم ُمن اًملي شمبى  ٟم٧م  ن يْ٘مى يٜم٤م  اًمِم٤مب اعمث٘مف  هل 

 اًمٕمٙمه  
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ذم شمّمييوري يٕمٜمييي: سمٕميي  اًمِميي٤ْمب ويمثييػم ُمييٜمٝمم يٕمٜمييي: اًمييلين  ٛمٚمييون  ُمداظمٚميي٦م:

يْ٘مون يٜم٤م  طمتى يٜمنموا يلا اًمٗمٙمب ويدقمو اًمٜمي٤مس  مم ييلا  اًمٗمٙمب اًمّٚمٗمي ٓ سمد  ن

 اًمدينا ٕن سم٤معم٘م٤مسمل يٜم٤م  ُم٤م يّٛمى سم٤مًمٚمج٤من اًمثوري٦مهلل أن ي٤م ؿمٞم  ٟم٤مس.

 ًمٙمن يلا ي٤م  ظمير همػم ُمّتٓم٤مع. اًمِمٞم :

يييي٤م ؿميييٞم  ٟمييي٤مس دىمٞم٘مييي٦م.. أن يٕمٜميييي: اًمثيييورة ييييلع صميييورة ُمٕمٛميييب اًم٘ميييلاذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 همٚم٘مي٧م اس٤مُمٕمي٦م اإلؾميالُمٞم٦م ضم٤مُمٕمي٦م اعمٚميك  ىم٤مُم٧م ؾمٜم٦م شمّٕم٦م وؾميتلم ذم ؾميٜم٦م ؾميْٕملم

 درييييههلل ذم اًمّيييت٦م وصمامٟميييلم  ًمٖميييي اًمتٕمٚميييٞمم اًميييديٜمي ذم ًمٞمْٞمييي٤م هن٤مئٞمييي٤ًم ش شمْ٘ميييى  ٓ ُمييي٤مدة 

واطميييدة وييييي ُمييي٤مدة اًمؽمسمٞمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م يٕمٜميييي: اًمٓم٤مًمييي٥م ي٠مظميييل ؾميييورة ُمييين اًم٘ميييبةن يميييل 

 ؾميييْوع  و يميييل ُميييبة  و ُميييبشملم ذم إؾميييْوعهلل أن ييييلع اًمّيييٜم٦م  ًمٖمٞمييي٧م ييييلع اعمييي٤مدة ٓ 

يوضمييييد رء اؾمييييٛمه دييييين يٕمٜمييييي: محٚميييي٦م دمٝمٞمييييلهلل طمتييييى  هنييييم سمٕميييي  اعمييييواد يٕمٜمييييي: 

يدرؾميييون اًمٓمٚمْييي٦م ويٕمٚمٛميييوهنم  ن اًمويييي٤مش اًم ٟميييديق يٕمٜميييي: ييييو رضميييل َييي٤م  واًميييلي 

يٕمٗمييي لٞمتييه واًمييلي يبوميي   زارع طمتييى صيي٤مر يييلع إضمٞميي٤م  اسديييدة ختيي٤مك ُميين يييلا 

ومٙميب ُمْمي٤مد سميلم اعمٔمٝمبهلل سم٤معم٘م٤مسمل ي١مٓء ذم ؿم٤ْمب ويمثػم طم٘مٞم٘م٦م يٕمٜميي: ىمي٤مُموا سمٜمنمي 

اًمٜم٤مس وشموَٞم  اإلؾمالهل  م وٟمجحوا  مم طمد ُم٤مهلل أن اٟمتنمي سمٞميٜمٝمم ُمي١مظمبًا يٕمٜميي: 

رسميييام سمٕمييي  يمثيييػم ُميييٜمٝمم ٓ شمٜمْييي٧م ًميييه لٞمييي٦م يٙميييلا ام ظمٚم٘ميييه ؾميييْح٤مٟمه وشمٕمييي٤ممم ودميييدع 

ُمتحب هلل ومٛمثل ي١مٓء يٕمٜمي: يو ُمٔمٝمبع همػم  ؾمالُمي ُمثالً يٞمئته و ن يم٤من ُمٚمت هل ُمثالً 

ًا شمٙميييون ًميييههلل ومٝميييلا يٕمٜميييي: سمٕمييي  اًمِمييي٤ْمب عمييي٤م ضمٚمّيييوا سمييي٤مإلزار واًمٚمحٞمييي٦م ظمٗمٞمٗمييي٦م ضميييد

وىم٤مًموا: ًمه  ن يْ٘مى  ٟمه ييدقمو ُميثالًهلل ًمٙمين عمي٤م اًمٗمتيوى .. عمي٤م اًمٗمتيوى ضمي٤مءت قم٤مُمي٦م  ن 

اًمِم٤ْمب يٕمٜمي:  ٥م  ن خيبجهلل ومٚمو  ٟم٤ّمن ُمثالً يم٤مٟم٧م يٕمٜمي: لٞمته ظمٗمٞمٗمي٦م ٓ شمٔمٝميب 
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وميييق ًمٚمنميييع .. ٓ شمٔمٝميييب يٕمٜميييي ًمٚمٜمييي٤مس ويمييي٤من ُميييثالً ييييؽمدي اًمييي ي اًمٚمٞمْيييي اًميييلي ييييو ُموا

اإلؾمالُمي وفمل يدقمو ويٜمنم اًمٗمٙمب ُم٘م٤مسمل ي١مٓء طمتى ٓ  ٝمٚموا اًمٕم٤مُم٦م ومٝمل عمثيل 

 يلا  ن خيبج 

  ٟم٧م حتٙمي ذم ظمٞم٤م  ي٤م ؿمٞم  ام هيديك. اًمِمٞم :

 صدىمٜمي ي٤م ؿمٞم   ين  طمٙمي ُمن واىم . ُمداظمٚم٦م:

 صدىمٜمي  ٟمك حتٙمي ظمٞم٤م . اًمِمٞم :

 ...  ُمداظمٚم٦م:

طمجييي٦م قمٚمٞميييك يميييل اًمْميييٖمال ييييلا يميييل ييييلا اًمْميييٖمال اًمتيييي شميييتٙمٚمم قمٜميييه ييييلا  اًمِميييٞم :

اًمتّٚمّييل ذم حم٤مرسميي٦م اإلؾمييالهل قمٚمٜميي٤ًم وم٠مٟميي٧م شم٘مييو :  يي٥م ٟمحيين ٟمحيي٤مرب يييلا اإلليي٤مد 

ًٍا  وًٓ:  ٟميييييي٧م أن وٓ ُم١ماظمييييييلة شمتّمييييييور  ن اًمِميييييي٤ْمب اعمّييييييٚمم يييييييو ٓ قمٚمييييييم ًمييييييه 

 سم٤مإلؾمالهلهلل اًمِم٤ْمب اعمّٚمم سمح٤مضم٦م  مم ُمن يٕمٚمٛمه.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ومٛمن يٕمٚمٛمه  اًمِمٞم :

 وام اٟمٔمب.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمل. ًمِمٞم :ا

 ـمٞم٥م ي٤م ؿمٞم  ُمتى اًمبضموع ُمثالً  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمم  اًمِمٞم :



 ليبيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

373 

 ُمتى اًمبضموع  مم اًمْالد ُمثالً  ُمداظمٚم٦م:

 يلا ؾم١ما  ؾم٤مسمق ٕواٟمه. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

سميي٤مر  ام ومٞمييك. يٕمٜمييي: ُمتييى يبضميي  اعمٝميي٤مضمبون  مم ُمٙميي٦م ُمتييى ُميين اًمييلي  اًمِمييٞم :

 ًمّامء.اُمن يّتٓمٞم   ن  ٞم٥م قمغم يلا اًم١ّما  يوُمئل  ٓ سموطمي 

 ... ي٤م ؿمٞم . ُمداظمٚم٦م:

  ٓ سموطمي اًمّامء. اًمِمٞم :

 ... ُمداظمٚم٦م:

يٜم٤م  طمٙمٛم٦م شم٘مو : ُمن اؾمتٕمجل اًمٌمء ىمْل  واٟمه اسمتكم سمحبُم٤مٟمههلل ٟمحين  اًمِمٞم :

 ظمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٛمل  لع اًم٤ّمقم٦مهلل  ُم٤م ُم٤مذا خيٚمق ام  وم٤مم  قمٚمم.

 (  00:  00: 52/ 726) اهلدى والنور /

 (  00 :14: 14/ 726) اهلدى والنور /
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 شؤاالت ليبية

 ٟميييتم  اومتٞميييتم  جيييبة اًمٚمٞمْٞميييلم ...ا جيييبة ًمٚمٞمْٞميييلمهلل أن اعمٙمييي٤من اًميييلي  ُمداظمٚمييي٦م:

 يّتٓمٞمٕمون يجبًة يم٠مومٖم٤مٟمّت٤منهلل ومام طمٙمم ا جبة  مم إومٖم٤من أن 

 يي٥م قمييغم اًمٚمٞمْٞمييلم  ن هييي٤مضمبوا  مم  ومٖم٤مٟمّييت٤من ُمييبشملم و مم همػمييي٤م ُمييبة  اًمِمييٞم :

 واطمدة:

ّييييتٓمٞمٕمون  ن ي٘موُمييييوا سمِمييييٕم٤مئب ام قميييي  وضمييييل وقم٤ْمدشمييييه اعمييييبة إومم: ٕهنييييم ٓ ي

 يٜم٤م  يمام سمٚمٖمٜم٤مهلل واًمٕمٝمدة قمغم اًمباوي.

وصم٤مٟمٞميي٤ًم:  يي٥م قمٚمييٞمٝمم  ن هييي٤مضمبوا  مم إومٖميي٤منا ٕضمييل  ن يٙموٟمييوا قموٟميي٤ًم  ييم ذم 

ضمٝم٤مديم اًمٙمٗم٤مر اًمِمٞموقمٞملم ذم شمٚمك اًمْالدهلل ومٝمم  وًٓ: يٜمجون ُمين شمٚميك اًميْالد اًمتيي 

٤مئب دييٜمٝمم وُمين شمْٚمٞمي  دقميوة اإلؾميالهل دقميوة اًمٙمتي٤مب ٓ يتٛمٙمٜمون ومٞمٝم٤م ُمين اًم٘مٞمي٤مهل سمِميٕم

واًمّيٜم٦مهلل وصم٤مٟمٞميي٤ًم: يِميي٤مريمون اعمّييٚمٛملم يٜميي٤م  ذم ضمٝمي٤مديم َييد قمييدويمهلل يييلا ضمييواب 

 اًم١ّما هلل ٟمٕمم. 

 .(  00:  00:  40/ 547) اهلدى والنور/

 طمٙمم اسٝم٤مد أن طمٙمم اسٝم٤مد إومٖم٤مين أن   ُمداظمٚم٦م:

 ؾمْق اسواب.  اًمِمٞم :
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 ـمٞم٥مر  ُمداظمٚم٦م:

  ش  ىمل ًمك:  ٥م قمٚمٞمٝمم ُمبشملم.  اًمِمٞم :

 ٓهلل ًمٖمػميم ًمٞمه اًمٚمٞمْٞملم وم٘مال ًمٖمػميم.  ُمداظمٚم٦م:

اًموضموب ىم٤مئمهلل ًمٙمن أن ٟمحن يٕمٜمي: يمثب اًم١ّما  ذم يلع اًمٜم٘مٓم٦مهلل ٟمحن  اًمِمٞم :

أن سمّيي٥ْم اًمٗمتٜميي٦م اًمتييي وىمٕميي٧م وٟمبضمييو  ن شميي و   ن ش شمٙميين زاًميي٧مهلل ًمٙميين ٟمبضمييو  ن 

 الٙمم ومٝمو اًمٗمبَٞم٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦مهلل ٟمٕمم. ٟمتٚم٘مى إظم٤ْمر اعم١ميمدة ًمٙمون اًمٗمتٜم٦م زاًم٧مهلل  ُم٤م

  .( 00:  02:  10/ 547هلدى والنور/) ا

ـمٞميي٥مر ذم طم٤مًميي٦م قمييدهل  ُمٙميي٤من ا جييبةهلل يييل  ييوز  ييم اًمْ٘ميي٤مء ًمٚمييدقموة  ُمداظمٚميي٦م:

 واخت٤مذ سمٕم  إؾم٤مًمٞم٥م. 

يلا ؾم١ما  ظمٓم٠م.. اًم١ّما  ظمٓم٠مهلل ٓ يٛمٙمن ا جبة ُم٤مذا ٟم٘ميو   يي٤مضمبوار  اًمِمٞم :

   ٟم٧م شم٘مو : ٓ يٛمٙمٜمٝمم وُم٤مذا  ىمو  

و ن اؾمييتٓم٤مقموا يييل يٛمٙمييٜمٝمم اًمٕمٛمييل سم٤مًمييدقموة سم٤مختيي٤مذ  ؾميي٤مًمٞم٥م  ظمييبى..  ُمداظمٚميي٦م:

 حت٤مؿمٞم٤ًم ًمٚمحٙممهلل ُمثالً: طمٚمق اًمٚمحٞم٦م  

يهر اخت٤مذ وؾم٤مئل همػم حمبُم٦م  وزهلل  ُم٤م اخت٤مذ وؾم٤مئل حمبُم٦م ومٝملع ُمن  اًمِمٞم :

دين اًمٞمٝمود اًملين ي٘موًمون: اًمٖم٤مي٦م شمؼمر اًموؾمٞمٚم٦مهلل  ُم٤م ذم اإلؾمالهل ومال يوضمد رء ُمن 

 يلا. 

  .( 00:  02:  44/ 547اهلدى والنور/ )
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 ـمٞم٥مر ُم٤م يو ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م قمٜمد اًمّٚمف   ُمداظمٚم٦م:

 تي٤مج  مم اًمٕمٚميم سم٤مإلؾميالهلهلل وُمٕم٤مٟمي٤مة اعمٕمٚمٛميلم  يلا اإلؾميالهل  ن ي٘مبٟميوا  اًمِميٞم :

ُمييييبوا »قمٚمٛمٝمييييم سم٤مًمٕمٛمييييلهلل وعسميييي٧م ًمييييك ُمييييثالً ةٟمٗميييي٤ًم سم٘موًمييييه قمٚمٞمييييه اًمّمييييالة واًمّييييالهل: 

ٜميي٤مء قمنميي وومبىمييوا سمٞمييٜمٝمم ويم قمٚمٞمٝمي٤م ويييم  سم وٓديميم سم٤مًمّمييالة ويييم  سمٜميي٤مء ؾمييْ  واعسميي

 .شذم اعمْم٤مضم 

وُمن اًمث٤مسم٧م قمن اًمّمح٤مسم٦م  هنم يم٤مٟموا ٓ يتٕمٚمٛمون قمنمًا ُمن اًم٘ميبةن ومٞمٜمت٘مٚميون  مم 

همػمع  ٓ سمٕميد  ن يٗمٝمٛميوع ويٓمْ٘ميوع قمٛمٚمٞمي٤ًمهلل و ٓ يمي٤من اًمٕمٚميم وسمي٤مًٓ قميغم صي٤مطمْه  ذا ش 

ِليَن َةَُمٜمُيوا ﴿ ي٘مؽمن اًمٕمٚمم سم٤مًمٕمٛملهلل وأي٦م اعمٕمبووم٦م ذم ىميو  ام قمي  وضميل: َي٤م اًمَّي ٤م َ هيا يَي

٤م ٓ شَمْٗمَٕمٚمُيوَن  وا ُمَي ؼُمَ َُمْ٘متًي٤م قِمٜمْيَد امَِّ َ ْن شَمُ٘موًمُي ٤م ٓ شَمْٗمَٕمٚمُيوَن * يمَي  - 2]الصرف ﴾ِشَ شَمُ٘موًُموَن ُمَي

ٟم٘مو  يلا ُم  اًمتٜمْٞمه  ن اإلؾمالهل ذم  طمٙم٤مهل سمٕمْمٝم٤م  ٥م اًمت اُمٝم٤م ومٕمالً  و شمبيم٤ًم..  [3

ذًمييييك ذم اًمٕمْيييي٤مدات اًمّييييٜمن وُميييي٤م دوهنيييي٤م.. ذم  ومبَيييي٤ًم  و هنٞميييي٤ًمهلل ويٜميييي٤م   طمٙميييي٤مهل دون

 اعمٜمٝمٞم٤مت اعمٙمبوي٤مت ومام دوهن٤م.

وميي٤معمٝمم  ن اعمّييٚمم  يي٥م  ن يييتٕمٚمم اإلؾمييالهل طمتييى يٗمييبب سمييلم ُميي٤م يييو ومييبض قمييلم 

ومال  وز  ن يؽميمههلل وسملم ُم٤م يو ومبض يمٗم٤مي٦م ومٚمه آظمتٞم٤مر ذم ذًمك  ن ؿم٤مء ومٕمل وًمه 

ًمٗمييييبائ  ُميييين اًمّييييٜمن إضمييييب و ن ؿميييي٤مء شمييييب  وًمييييٞمه قمٚمٞمييييه اإلصمييييمهلل يمييييلًمك ُميييي٤م دون ا

اعم١ميميييدات واًمّيييٜمن اعمّيييتح٤ْمت واعمٜميييدوسم٤متهلل ويٙميييلا اًمّيييٚمْٞم٤مت: يم٤معمحبُمييي٤مت 

ومٞمج٥م  ن يٕمٚمم ُم٤م يو طمباهل ومٞمجتٜمْه وُم٤م يو ُمٙمبوع ومٞمح٤مو  اضمتٜم٤مسميه وٓ سمي٠مس قمٚمٞميه 

 ذا واىمٕميها ٕٟميه ًمييٞمه ُمين سميي٤مب اعمحبُمي٤متهلل ويميام ىميي٤م  قمٚمٞميه اًمّييالهل ُمِميػمًا  مم ٟمحييو 

باهل سملم وسمٞميٜمٝمام  ُميور ُمِميتْٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمين يمثيػم  ن الال  سملم وال»يلا اعمٕمٜمى: 
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  مم ةظمب الدي٨م. شاًمِمْٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼم  ًمديٜمه وقمبَه ُمن اًمٜم٤مسهلل ومٛمن اشم٘مى

ومييي٢مذًا: إؾمييي٤مس ييييو اًميييتٕمٚمم وىميييبن ييييلا اًمٕمٚميييم سم٤مًمٕمٛميييلهلل ومييي٤مٔن شم٘ميييو   ٟمييي٧م يمٚمٛمييي٦م 

حتتيي٤مج  مم سٚمييدات يمٞمييف ٟمييبش اعمّييٚمٛملم  سميي٤مًمٕمٚمم واًمتٓمْٞمييق  ييلا اًمٕمٚمييم ظم٤مصيي٦م 

ٚمدقم٤مة اًملين يٜمّمْون  ٟمٗمّٝمم ويٚم٘مْون  ٟمٗمّٝمم سم٠مهنم دقم٤مةهلل ومٝم١مٓء اًميدقم٤مة سم٤مًمٜم٦ّْم ًم

 ذا ش يٙموٟمييوا قمييغم ُمّييتوى قميي٤مٍ  ُميين اعمٕمبوميي٦م سم٤مإلؾمييالهل واإلؾمييالهل اًمّمييحٞم  يمت٤مسميي٤ًم 

هلل وًمٙمين ٓ يٙمٗميي  وؾمٜم٦م وُمٜمٝم٩م اًمّٚمف اًمّم٤مًم  ومٝمم ؾمٞمٙموٟمون ىمدوة ؾمٞمئ٦م ًمٚمٛمدقمو

م  يْمييي٤ًم  ن يبسمييييوا ُميييين يٙميييلا  ن يٙموٟمييييوا ييييم ىمييييد ىمبٟمييييوا اًمٕمٚميييم ُميييي  اًمٕمٛميييل سمييييل قمٚمييييٞمٝم

 يدقموهنم  مم اًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م  ن يٕمٛمٚموا  يْم٤ًم سمام يتٕمٚمٛموٟمه ُمٜمٝممهلل همػمع. 

  .( 00:  03:  35/ 547) اهلدى والنور/

اًمّمالة ظمٚمف  ئٛم٦م ئمٝمبون سمٕم  اًمْدع اًمنميمٞم٦مهلل ذم ًمٞمْٞمي٤م يوضميد يمثيػم  ُمداظمٚم٦م:

سمٕمْميٝمم ُمن إئٛم٦م ضمٝمٚم٦مهلل وسمٕمْميٝمم طمتيى اعميتٕمٚمم ُميٜمٝمم وًمٙمين ًمدييه سميدع ذيمٞمي٦مهلل و

 يٜمٙمب سمٕم  أي٤مت  و سمٕم  إطم٤مدي٨م. 

 يٜمٙمب سمٕم  أي٤مت   اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمف يلا   اًمِمٞم :

 ُمثالً: يٜمٙمب اإلٍاء ىمّم٦م اإلٍاء يٜمٙمبي٤م ُمن  صٚمٝم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م شم٘مو  يٙملا.  اًمِمٞم :



 ليبيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

373 

 يلا ُموضمود قمٜمدٟم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

ي ًمك  ن شمٜم٥ّم يواش .. يواشر قمغم ىمو  ذاًمك اًمؽميمي ر  ٟم٧م ٓ يٜمْٖم اًمِمٞم :

ُمّيييٚماًم  مم  ٟميييه يٜمٙميييب اإلٍاءا ٕن اعمتْييي٤مدر ُمييين ييييلا اًمٙميييالهل وظم٤مصييي٦م  فمييين ىمٚمييي٧م: 

سمٕم  أي٤مت اًم٘مبةٟمٞم٦م ومٝميلا ظمٓمي٠مهلل  ٟمي٧م شمبييد  ن شم٘ميو : يٜمٙميب سمٕمي  اعمٕمي٤مين ًميْٕم  

 أي٤مت اًم٘مبةٟمٞم٦مهلل  و  ٟمك شمٍم قمغم ىموًمك إو  

 سمٕمْمٝمم يٜمٙمب طمتى يٕمٜمي: ُمٕمٜمى شمٗمّػم أي٦م ُمثالً.  ُمداظمٚم٦م:

رضمٕميي٧م  زم.. دقمييك ُمٕمييي ظمييػم ًمييكهلل  ٟميي٧م شمبيييد  ن شم٘مييو : يٜمٙمييب سمٕميي    :اًمِمييٞم

اعمٕميي٤مين ًمييْٕم  أييي٤متهلل  ُميي٤م  ن شم٘مييو : سمٕمْمييٝمم يٜمٙمييب أييي٤مت  و سمٕميي  أييي٤مت يييلا 

و  أييييي٦م ١مظمٓميييي٠ما ٕن اًمٜمتٞمجيييي٦م شمٙمييييون يٕمٜمييييي ظمٓمييييػمة ضمييييدًا وومييييبب يمْييييػم سمييييلم ُميييين ييييي

ُمّييٚمم وخيبضمٝميي٤م قميين فم٤ميبييي٤م وًمٙمٜمييه ييي١مُمن  يي٤م قمييغم  هنيي٤م ُمٜم ًميي٦م ُميين اًمّييامء ومٝمييلا 

٤َم هلل  ُم٤م اًملي يٜمٙمب أي٦م ُمن  صٚمٝم٤م ومٝملا يم٤مومب ُمبشمد قمن ديٜمههلل وم٠مٟم٤م  فمن  ٟمك شمٕمٜمي 

ًملم وسمٕمييي  اعمٕمييي٤مسين اًميييلين يٕمت٘ميييدون سمييي٠من اًمبؾميييو   ٍي سمبوطميييه ١موسمٕمييي  اعمييي

 وًمٞمه سمجّدعهلل يلا يو اعمٕمٜمى اًملي شمبيد سم٘موًمك:  هنم يٜمٙمبون  

 ٟمٕممهلل ًمٙمن ذم إطم٤مدي٨م يٜمٙمبون  صل الدي٨م.  ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م  شمٙمٚمم قمن أي٦م.  :اًمِمٞم 

 ٟمٕمم يلا ذم أي٦م ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

وميي٢مذًا: يييم ي١مُمٜمييون سمآييي٦م اإلٍاء ًمٙميين يٜمٙمييبون اعمٕمٜمييىهلل ُميي٤مذا ي٘موًمييون ذم  اًمِمييٞم :

 اعمٕمٜمى اًملي ي١مُمٜمون سمه يم 
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  ٟمه ش يٌ سمههلل سمٕمْمٝمم يٜمٙمب  ٟمه  ٍي سمه .. ُمداظمٚم٦م:

ُمي٤م ييو اعمٕمٜميى اًميلي ُم٤مذا ي٘موًمون ذم أي٦م  ُمي٤م داهل  هنيم ي١مُمٜميون سم٤مٔيي٦مهلل  اًمِمٞم :

 ي١مُمٜمون سمه ذم يلع أي٦م   يو اًملي ىمٚمته ًمك 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ٍي سمبوطمه. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  و يوضمد قمٜمدع رء ةظمب ٟمحن ٓ ٟمٕمبومه   اًمِمٞم :

 يم ي٘موًمون يلا.  ُمداظمٚم٦م:

ـمٞميي٥مر  ذًا ييي١مٓء  يمييبر ٓ  ييوز  ن ٟم٘مييو  قمييٜمٝمم: يٜمٙمييبون ةييي٦م اإلٍاءهلل  اًمِمييٞم :

ػمٟمييي٤م قميييٜمٝمم ومٜم٘ميييو :  هنيييم يٜمٙميييبون اعمٕمٜميييى اًمّميييحٞم   يييلع أيييي٦مهلل و ٟميييام ٟمّميييح  شمٕمْ

 صحٞم   

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمد ذًمك ًمك  ن شمٕمود وشم٘مو : يٜمٙمبون إطم٤مدي٨م. اًمِمٞم : 

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ييييي١مٓء اًمييييلين يٜمٙمييييبون إطم٤مدييييي٨م  ييييم طم٤مًميييي٦م ُميييين طميييي٤مًمتلم:  ُميييي٤م  هنييييم  اًمِمييييٞم :

ٓمٚم٘مي٤ًم ومٝمي١مٓء ًمٞمّيوا يٜمٙمبون الدي٨م يمٛمبضم  صم٤من سمٕميد اًم٘ميبةن اًمٙميبيم.. اليدي٨م ُم

 ُمّٚمٛملمهلل وُم٤م  فمٜمك شمٕمٜمي يلا ومٞمٝممهلل  ًمٞمه يملًمك  
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 يم يٜمٙمبون.  ُمداظمٚم٦م:

  ًمٞمه يملًمك   اًمِمٞم :

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمي٤م  ر يكهلل عمي٤مذا شمبييد  ن شمٚم٘ميي حمي٤معة ذم اسيوابهلل  ًميٞمه يميلًمك   اًمِميٞم :

ىمييل: ٟمٕمييم ىمييل: ٓهلل ىمييل ُميي٤م ؿمييئ٧م.. ىمييل ُميي٤م شمٕمت٘مييدهلل  ٟميي٤م  فميين  ن ييي١مٓء ٓ شمبيييد  ن شم٘مييو  

 قمٜمٝمم: يٜمٙمبون الدي٨م يمٚمه .

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

  ذًا: يم يٜمٙمبون سمٕم  إطم٤مدي٨م  اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ُمٜمٝم٤م  طم٤مدي٨م اإلٍاء واعمٕمباجهلل صحٞم  ـمٞم٥مر ُم٤م يو اًمٗمبب سملم  ٟمٙم٤مر  اًمِمٞم :

الييدي٨م يمييالً و ٟمٙميي٤مر الييدي٨م ضميي ًء   ٟمٙميي٤مر الييدي٨م يمييالً يّييتٚم هل  ٟمٙميي٤مر ٟمّمييوص 

يْم٤محهلل وًميلًمك ومٛمين  ٟمٙميب اًمّيٜم٦م ٓ يٙميون ُمّيٚماًما ىمبةٟمٞم٦م ويلا ٓ  فمن  ت٤مج  مم  

ؾُموُ  وَمُخُلوُع  ﴿ٕٟمه ٓ ي١مُمن سم٤مًم٘مبةن:    مم ةظمبع. [3]الحشر:﴾َوَُم٤م ةشَم٤ميُمُم اًمبَّ

 ُم٤م ُمن يٜمٙمب سمٕم  إطم٤مدي٨م ويلا ُموضميود ىميدياًم وطميديث٤ًمهلل ومي٤مٔن:  ين اؿميتٝمب 

ٜم٦م ذم  ٟمٙمييييي٤مر يمثيييييػم ُمييييين إطم٤مديييييي٨م اًمٜمْويييييي٦م اًمّميييييحٞمح٦م  ييييين يٜمتٛميييييي  مم  ييييييل اًمّييييي

واسامقم٦م اًمِمٞم  إزيبي اعمٍمي: حمٛمد اًمٖم ازمهلل يلا ٓ يٜمٙمب اًمّٜم٦م.. ٓ يٜمٙمب 

الدي٨م ُمن  صٚمٝم٤م ومٞمام يْدو وام طمّٞمْههلل ًمٙمن يٜمٙمب يمثػمًا ُمن إطم٤مدي٨مهلل ومٝملا ٓ 

 وز شمٙمٗمػمع سمٜم٤مًء قمغم  ٟمه ش يٜمٙمب اًمّيٜم٦م ُمين  صيٚمٝم٤مهلل ًمٙمين سميال ؿميك ييو ًميٞمه قميغم 
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إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتي شمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مْو هلل  يدًى ُمن رسمه طمٞمٜمام يٜمٙمب يمثػمًا ُمن

 ومٝمو ذم َال  ُمْلم ُمن يلع الٞمثٞم٦م.

وٓ ؿمك  ٟمه  ذا يم٤من ُمثٚمه وىم  ذم ُمثل يلا اًمْمال  ومال ؿمك  ن ًمه  شم٤ْمقم٤ًم يمثػمين 

ذم اًمْالدهلل و فمن  ٟمه يم٤من ُمدرؾم٤ًم قمٜمديمم  و قمٜمد سمٕم  ضمواريممهلل ومٌت قمدواع  مم 

ومٝم١مٓء ٟمحن ُموىمٗمٜم٤م دم٤ميٝمم  ن ٟمٜمّمحٝممهلل  ُمن يم٤من و مم ُمن ضم٤مور وُم٤م ؿم٤مسمه ذًمكهلل

 و ن ٟمج٤مد م سم٤مًمتي يي  طمّن.

سمٕميييد  ن ٟم٘ميييوهل سمواضمييي٥م اًمٜمّميييٞمح٦م واًمتوضمٞميييه واًمتٕمٚميييٞمم ومييي٢مذا  سوا قميييغم َيييال م 

اعمْلم ٟمّميٗمٝمم سمي٠مهنم َي٤مًمون وٓ ٟم ييد قميغم ذًميكهلل  ي: ٓ ٟمٙمٗميبيمهلل سمٜمي٤مًء قميغم ييلا 

اًمّميييييالة  ٟمٕمييييود  مم ضميييييواب: ييييييل اًمّميييييالة ظمٚمٗمٝمييييم صيييييحٞمح٦م  هل سم٤مـمٚمييييي٦م  اسيييييواب:

صييحٞمح٦ما ٕٟمٜميي٤م ٟمّمييكم وراء يمييل ُمّييٚمم ُميي٤م داهل ٓ ييي ا  ذم دائييبة اإلؾمييالهل ُمٝمييام يميي٤من 

سمٕمٞمدًا قمٜم٤م ذم سمٕم  إومٙم٤مر  و أراء  و اًمٕم٘مٞمدة ُم٤م ش خي٤مًمف ٟمّم٤ًم سٛمٕم٤ًم قمٚمٞمه سملم 

اعمّٚمٛملمهلل ومي٢مذا يمي٤من يٜمي٤م  ٟميذ ويت٠موًموٟميه سمتآوييل ًمٞمّي٧م طم٤مدصمي٦م و ٟميام ييي ُمٕمبوومي٦م 

ّٚمٛمون ش يٙمٗميبويما ٕن ييلع اعمّي٠مًم٦م حتتٛميل وُمي  ُمٜمل اًم٘مديم ُمن سمٕمْمٝممهلل واعم

آطمتام  يّ٘مال آؾمتدٓ هلل طمٞمٜمئٍل ٓ ٟم٘مو  سمتٙمٗميػم ييلا اًمٜميوع ُمين إئٛمي٦مهلل وُمي٤م داهل 

 ن إُمب يملًمك وم٤مًمّمالة ظمٚمٗمٝمم صحٞمح٦مهلل ًمٙمٜمٜم٤م سمٓمْٞمٕم٦م ال٤م  ٟمٜمّم  سم٠من ُمن وضمد 

  ُم٤مُم٤ًم ظمػم ُمن يلا اإلُم٤مهل قم٘مٞمدًة وؾمٚمويم٤ًم ومال يّمكم وراء ذا  اإلُم٤مهل. 

  .( 00:  07:  49/ 547) اهلدى والنور/

ـمٞم٥مر اًمٜموع أظمب اًملي ًمديه ذ  ُمثالً ذم إًمويٞم٦م ُمثالً: يٕمْد ي ور  ُمداظمٚم٦م:
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 اًم٘مْور ويتؼميمون  ٤م ويٙملا  

ٓ ؿمك  ن يلا ٟموع ُمن اًمنم هلل ًمٙمن اًمتٙمٗمػم ٟمٗمّه ٓ يّم٤مر  ًمٞمه  ٓ سمٕميد  اًمِمٞم :

سمتوطمٞميييد إًمويٞمييي٦م ومٝميييو يٕمْيييد ُمييي  ام   ىم٤مُمييي٦م الجييي٦مهلل ومييي٢مذًا ُميييثالً ر يييي٧م  ُم٤مُمييي٤ًم ٓ يييي١مُمن

همػمعهلل يٜم٤مدي همػم ام ُمثالً ذم اًمِمدائد ويٜملر ويلسم  ًمٖميػم ام قمي  وضميل ذم إوميباحهلل 

يلا يمٗميب ٓ ؿميك ومٞميههلل ًمٙمين ٓ ٟمّيتٓمٞم   ن ٟم٘ميو :  ٟميه يمي٤مومب  ٓ سمٕميد شمٗمٝمٞمٛميه وسمخ٤مصي٦م 

 ن  ذا يم٤من ُمن إقم٤مضمما ٕٟمٜم٤م ٟمحن ُمِميٙمٚمتٜم٤م اًمٞميوهل ُمي  اًمٕميبب اًميلين يٗميؽمض وميٞمٝمم 

يٗمٝمٛميييوا اًم٘ميييبةن يميييام  رادع ُمٜم ًميييه ُمييين اًمّيييامءهلل وميييام سم٤مًميييك سم٤مٕقمييي٤مضمم  ُمييي٤م سم٤مًميييك ُمييين 

اؾمييتٕمجم ُميين اًمٕمييبب ر ومٝمييم يميي٤مًمٕمجم ٓ يٗمٝمٛمييون ًمٖميي٦م اًم٘مييبةنهلل  ذًا: ييي١مٓء وييي١مٓء 

 ٥م ىمْل اعم٤ْمدرة  مم شمٙمٗمػميم و ظمباضمٝمم قمن دائبة ديٜمٝمم  ىم٤مُم٦م الج٦م قمٚميٞمٝممهلل 

تَٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م  ﴿مم: وميي٢من ضمحييدوي٤م ومّمييدب ومييٞمٝمم ىمييو  رسمٜميي٤م شمْيي٤مر  وشمٕميي٤م يي٤م َواؾْميي ُدوا ِ َ َوضَمَحيي

ُٝمْم  ُّ  طمٞمٜمئٍل ٟمخبضمٝمم ُمن دائبة اإلؾمالهل وٓ ٟم٤ْمزم. [14]النمل:﴾َ ْٟمُٗم

  .( 00:  16:  02/ 547هلدى والنور/) ا

ضم ا  ام ظمػمهلل ـمٞم٥مر ُم٤م اًم٘م٤مقمدة اًمتٗمبييق سميلم يمٗميب دون يمٗميبهلل يميام ىمي٤م   ُمداظمٚم٦م:

يمٗمييب دون يمٗمييبهلل ُميي٤م اًم٘م٤مقمييدة اًمتٗمبيييق سمييلم  اسميين قمْيي٤مس ًمٚمييلين ش  ٙمٛمييوا سمييام  ٟميي   ام

 يلا  

يييو يييلا اًمٙمٗمييب آقمت٘ميي٤مدي واًمٙمٗمييب اًمٕمٛمييكمهلل اًمٙمٗمييب آقمت٘ميي٤مدي واًمٙمٗمييب  اًمِمييٞم :

اًمٕمٛمييكمهلل ومٛميين ىميي٤مهل ذم ىمٚمْييه يمٗمييب اقمت٘ميي٤مدي ومٝمييلا اًمييلي خيييبج قميين اعمٚميي٦مهلل ُميين ىميي٤مهل ذم 

 ذاشمه يمٗمب قمٛمكم قمٛمٚمه خي٤مًمف اقمت٘م٤مدع ومٝملا يو اًمٙمٗمب اًمدون اًملي ٓ يٙمٗمب سمه.
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ٟم٘مٓمييي٦م دىمٞم٘مييي٦م سمٕمييي  اًمٌميييء  ييي٥م قميييغم الييي٤معين  ن يٕمبومويييي٤م: يميييام  ن  ويٜمييي٤م

اًمٙمٗمب يمٗمبان يميلًمك اًمٜمٗمي٤مب ٟمٗم٤مىمي٤من.. اًمٜمٗمي٤مب ٟمٗم٤مىمي٤منهلل اًمٞميوهل يٓميبح سميلم اًمٜمي٤مس اًمٙمٗميب 

يمٗمبان ًمٙمن ٓ يٓمبح اًمٜمٗم٤مب ٟمٗم٤مىم٤منهلل ويلا  ُمب ي٤مهل  يْم٤ًمهلل ُمن  َٛمب ذم ٟمٗمّه اًمٙمٗمب 

 ومٝمو يم٤مومب يمٗمب اقمت٘م٤مديهلل صحٞم   

 ٟمٕمم.  ُمداظمٚم٦م:

وًمٙمييين ييييو ي٘ميييو :  ؿميييٝمد  ن ٓ  ًميييه  ٓ ام و ن حمٛميييدًا رؾميييو  ام وىميييد  :اًمِميييٞم 

يّمييوهل ُميي  اعمّييٚمٛملم  مم ةظمييبع يييلا ُميين ميي٤مهل ٟمٗم٤مىمييههلل ومٝمييو يميي٤مومب سم٤مـمٜميي٤ًم ُمّييٚمم فميي٤ميبًاهلل 

ُمٗمٝميييوهل  مم يٜمييي٤م  فمييين  اًمٙمٗميييب اًمٕمٛميييكم ُمييي  اًمٙمٗميييب آقمت٘مييي٤مدي قميييغم اًمٕمٙميييه م٤مُمييي٤ًمهلل 

ٚميه قمٛميل اًمٙمي٤مومبهلل اعمٜمي٤مومق اًمٙمي٤مومب قمٛمٚمٞمي٤ًم اقمت٘مي٤مدع طمّي٥م اإلييامن اًمّميحٞم هلل ًمٙمين قمٛم

قميغم قمٙميه قمٛمٚميه قمٛميل اعمّيٚمٛملم ًمٙمين اقمت٘مي٤مدع اقمت٘مي٤مد اًمٙمي٤مومبينهلل وم٤معمّيٚمم اًميلي 

يٙميييون اقمت٘مييي٤مدع اقمت٘مييي٤مد اعمّيييٚمٛملم ًمٙمييين قمٛمٚميييه قمٛميييل اًمٙمييي٤مومبين ييييلا ٓ يٙمٗميييبا ٕن 

اقمت٘م٤مدع اقمت٘م٤مد اعمّٚمٛملم  ُم٤م قمٛمٚمه ومٕمٛمل اًمٙم٤مومبينهلل وم٢مذا قمبومٜم٤م يلا اًمتٗمّمٞمل اٟمتٝمٞمٜم٤م 

ّييٚمٛملم سميي٤مًمٙموهل سميي٤مًٕموك اعم١مًمٗميي٦مهلل وطمٞمٜمئييٍل ٟمٕمييبك ىموًمييه قمٚمٞمييه ُميين ُمِمييٙمٚم٦م شمٙمٗمييػم اعم

ومٛميين شمييب  اًمّمييالة وم٘مييد   شوسمييلم اًمٙمٗمييب  و اًمنميي  شمييب  اًمّمييالة سمييلم اًمبضمييل»اًمّييالهل: 

يمٗمبهلل يلا  ُم٤م  ن يٙمون يمٗميبع اقمت٘م٤مديي٤ًمهلل و ُمي٤م  ن يٙميون يمٗميبع قمٛمٚمٞمي٤ًمهلل ُمتيى يٙميون ييلا 

ّميييالة ويٕميييؽمك ذم  و ييييلا   ذا قمبومٜمييي٤م ُمٜميييه سمٓمبي٘مييي٦م  و سمييي٠مظمبى  ٟميييه يييي١مُمن سمنميييقمٞم٦م اًم

ىميييييبارة ٟمٗمّيييييه سمخٓمئيييييه ُمييييي  ام وي٘ميييييو : ام يتيييييوب قمٚمٞمٜمييييي٤م ومٝميييييلا ُمييييي١مُمن ذم ىمٚمْيييييه ُمييييي  

اعمّٚمٛملم ًمٙمن يو ُم  اًمٙم٤مومبين ذم قمٛمٚمها ٕن اًمٙمٗم٤مر ٓ يّمٚمونهلل ومٝميلا ييو اًمٗميبب 

 سملم اًمٙمٗمب آقمت٘م٤مدي واًمٙمٗمب اًمٕمٛمكم.
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  .( 00:  17:  58/ 547) اهلدى والنور/

 ىم٤مُم٦م الٙمم اإلؾمالُمي قمٜمد اًمّٚمف  ـمٞم٥مر ُم٤م يي اًمٙمٞمٗمٞم٦م إل ُمداظمٚم٦م:

يمٚمٛميي٦م قمٜمييد اًمّييٚمف يّييػم اليي٤م .. شمبومٕمٝميي٤م يّميي  اًمّيي١ما  سمييدون اًمٙمٚمٛميي٦م  اًمِمييٞم :

 .  ومٝمٛمهيلع  و ًمٕمٚمك شمٕمٜمي ؿمٞمئ٤ًمهلل  ٟم٤م ش 

 ُمٜمٝم٩م اًمّٚمف يٕمٜمي.  ُمداظمٚم٦م:

يييههلل يوضمييد ومييبب قمٜمييد اًمّييٚمف.. يييو ُميي٤م ىمٚمٜميي٤مع ةٟمٗميي٤ًم: شمّمييٗمٞم٦م وشمبسمٞميي٦م ووم٘مييالهلل  اًمِمييٞم :

 صحٞم هلل ٓ  يمثب ُمن ذًمك .قمٚمم وقمٛمل قمٚمم صحٞم  وقمٛمل 

 ام   يٙمم ظمػم.  ُمداظمٚم٦م:

 .( 00:  21:  32/ 547) اهلدى والنور/
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 أحوه أِن الصٍة يف لبٍاُ

ذم اًمّييي١ما  اًمث٤مًمييي٨م قمييين وَييي   ظمواٟمٜمييي٤م اعمّيييٚمٛملم ُمييين  ييييل اًمّيييٜم٦م ذم  ُمداظمٚمييي٦م:

 إلقمداد اًمٕمّٙمبي ًمٚمدوم٤مع قمن اًمٜمٗمه وُمبطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م ا هللًمْٜم٤من

وا ؾمالطمٞم٤ًم ُم٤مديي٤ًمهلل ١مٟمٕممهلل ٟمحن ٓ ٟم١ميد ُمٓمٚم٘م٤ًم  ي ع٤مقم٦م  ؾمالُمٞم٦م  ن يتٝمٞم اًمِمٞم :

 وا ؾمالطمٞم٤ًم ُمٕمٜموي٤ًما وذًمك ًمّْْلم اصمٜملم:١مىمْل  ن يتٝمٞم

 طمد ٤م قمٚمٛميهلل وأظمب دميبش  ذا صي  اًمتٕمْيػمهلل  ُمي٤م اًمٕمٚمٛميي ومٝميو  ٟمٜمي٤م  ذا ٟمٔمبٟمي٤م 

٤مِط اْ َٞمْييِل وَ ﴿ مم ىموًمييه شمْيي٤مر  وشمٕميي٤ممم:  ْن ِرسَميي
ٍة َوُِميي وَّ ْن ىُميي

تََٓمْٕمُتْم ُِميي ٤م اؾْميي يْم َُميي وا َ ُي دا
َ قِميي

يُممْ  ُدوَّ ُدوَّ امَِّ َوقَميي ُْييوَن سمِييِه قَميي هلل ٟمجييد ذم يييلا اًمييٜمذ ُمٕمٜمييى ُمْمييٛمٜم٤ًم ومٞمييه [63]األنفررمل:﴾شُمْبِي

ْن ﴿همييييييػم واَيييييي  يميييييي٤معمٕمٜمى اًمٍمييييييي  ذم ًمٗمٔمييييييههلل  تََٓمْٕمُتْم ُِميييييي ٤م اؾْميييييي يييييْم َُميييييي وا َ ُي دا
َوَ قِميييييي

ةٍ  وَّ ا ٓميي٤مب ذم  نهلل  ي: ىمييوة ُم٤مدييي٦مهلل ُميي٤م يييو يييلا اعمٕمٜمييى َييٛمٜميهلل عميي[63مل:]األنفرر﴾ىُميي

وا َ ُيْم ﴿ىموًميه:  دا
  اعمّيٚمٛمون اعم١مُمٜمييون طم٘مي٤ًم واعمحي٤مومٔمون قمييغم [63]األنفررمل:﴾َوَ قمِي

يمييييل ُميييي٤م  ُمييييب ام سمييييه ورؾمييييوًمههلل  هل يييييم  ُمث٤مًمٜميييي٤م ُميييين اعمّييييٚمٛملم ذم ةظمييييب اًم ُميييي٤من  ُميييين 

 اعم٘مّمود  لا ا ٓم٤مب 

١مُمٜملمهلل ـمٞمييي٥مهلل وًميييلًمك وميييٜمحن ٟموضمييي٥م قميييغم يميييل ييييم ـمْٕمييي٤ًم اًمٜميييوع إو  ُمييين اعمييي

ع٤مقمييييي٦م ذم  ي سمٚميييييد يمييييي٤مٟموا ذم  ي ىمبيييييي٦م يمييييي٤مٟموا  ن يٕمٜميييييوا ىمْيييييل يميييييل رء سم٤مإلقميييييداد 

اعمٕمٜموي وًمٜم٘ميل اإلييامين اًميلي يوضمي٥م قمٚميٞمٝمم ُمي٤م  ذٟمي٤م  ًمٞميه ةٟمٗمي٤ًم ُمين ومٝميم اإلؾميالهل 
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 ومٝماًم صحٞمح٤ًم وشمٓمْٞم٘مه شمٓمْٞم٘م٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم ذم طمدود اإلُمٙم٤من.

دقم٤مة اًمٕمٍمييييلم اًمٞميييوهل ىموًميييه:  ىمٞمٛميييوا دوًمييي٦م ٟمحييين ٟمٕميييبك  ن ُمييين طمٙميييم سمٕمييي  اًمييي

اإلؾمييالهل ذم ىمٚمييوسمٙمم شم٘مييم ًمٙمييم ذم  رَييٙمم. اعم٘مّمييود واَيي  ضمييدًا سم٘موًمييه:  ىمٞمٛمييوا 

دوًميييي٦م اإلؾمييييالهل ذم ىمٚمييييوسمٙممهلل  ي: طم٘م٘مييييوا اإليييييامن اًمّمييييحٞم  اًمٙم٤مُمييييل ذم ىمٚمييييوسمٙممهلل 

ومج اؤيمم قمٜمد رسمٙمم  ن  ٘مق ًمٙمم ُم٤م شمٜمِمدوٟمه وُم٤م شميدقمون  ًمٞميه ُمين  ىم٤مُمي٦م اإلؾميالهل 

 ذم  رَٙمم.

ٙمٜمٜميييي٤م ٟمجييييد يمثييييػمًا  يييين يتْٜمييييون يييييلع الٙمٛميييي٦م ٓ ي٘مٞمٛمييييون اًمدوًميييي٦م اًمّمييييٖمػمة ذم ًم

ذواهتيييم.. ذم ٟمٗموؾميييٝمم.. ذم  سمٜمييي٤مئٝمم.. ذم ٟمّييي٤مئٝمم.. ذم سمٜمييي٤مهتم.. ذم دورييييمهلل  ذا 

دظمٚم٧م دار سمٕمْمٝمم دمدي٤م  تٚمئ٦م سمٙمثػم ُمن إُمور اعمخ٤مًمٗم٦م  لا اًمدين اًميلي  ُميب 

 يلا الٙمٞمم سم٢مىم٤مُمته ذم ىمٚموب اًمٜم٤مس.

ن ٓ ٟم١ميد آؾميتٕمداد اعمي٤مدي اًمٗميبدي  يلا اًمّي٥ْما ٕن إييم ذم وم٤مًمِم٤ميد: ٟمح

 إومباد  ن  ٘م٘موا ذم ٟمٗموؾمٝمم.. ذم ىمٚمو م اإليامن اًمّمحٞم .

ىمٚم٧م: اًمٕمٚمٛمي واًمتجبشهلل  ُم٤م اًمتجبش ومام ر يٜم٤م  صمبًا قم٤مد سم٤مًمٗم٤مئدة قمغم  ي ـم٤مئٗم٦م 

ُميييييين اعمّييييييٚمٛملم اؾمييييييتٕمدوا آؾمييييييتٕمداد اعميييييي٤مدي اًمّييييييالطمي ذم َييييييوء طمٞميييييي٤مهتم ذم 

ٛمٕمييييي٤مهتم اًميييييلين  ٙمٛميييييون ومٞمٝمييييي٤م سمٖميييييػم اإلؾميييييالهلهلل ُمييييي٤م وضميييييدٟم٤م  يييييلا آؾميييييتٕمداد ست

اًمّييالطمي  ٓ اًمِيير إيمييؼم اًمييلي يميي٤مٟموا يٗمٙمييبون سميي٤م بوب ُمٜمييه وموىمٕمييوا ذم  قمٔمييم 

 ُمٜمه.

يي ذَ و ٟميي٤م  ُ  ب سمٗمتٜميي٦م الييبهل اعمٙميييهلل ومٝميي١مٓء اؾمييتٕمدوا إل يي٤مد ًمتح٘مٞمييق ٟمٔميي٤مهل ظمييالك يمِّ
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 ٤م يم٤مٟموا يٕمٞمِمون ومٞمه ُمن ىمْلهلل وم٘مد  اًمٜمٔم٤مهل اًم٘م٤مئم ذم ذا  اًمْٚمدهلل ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ْم ذاً 

قم٤مدت اًمدقموة اًم٘مٝم٘مبى  مم ؾمٜملم يمثػمة ويمثػمة ضمدًاا سم٥ّْم يلع اًمثيورة اًمتيي ىمي٤مُموا 

 ومٞمٝم٤م.

اذيميييبوا ُمٕميييي اًمثيييورة ذم ُمٍمييي.. اذيميييبوا ُمٕميييي اًمثيييورة ذم ؾميييوري٤م.. اذيميييبوا ُمٕميييي 

 ظميييػمًا اًمثيييورة ذم اس ائيييبهلل ُمييي٤مذا ضمٜميييى اعمّيييٚمٛمون ُمييين ييييلع اًمثيييوراتهلل وٓ ٟمّيييٛمٞمٝم٤م 

 ات و ٟمام ُمن آؾمتٕمداد اًمّالطمي واعم٤مديهلل ُم٤م ضمٜموا  ٓ الٜمٔمل يمام ي٘م٤م .صمور

ًمييلًمك  ٟميي٤م  ىمييو :  ذا يميي٤من يييلا ذم اًمييدو  اًمتييي شمّييٛمى سم٤مًمييدو  اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومييامذا 

ٟم٘مييييو  سم٤مًمٜمّيييي٦ْم ًمدوًميييي٦م ٟمٍميييياٟمٞم٦م ُمّييييٞمحٞم٦م ٓ يبيييييدون ًمنؾمييييالهل  ٓ اًمِيييير اعمجّييييد 

 د ذم اطمتال م ًمٗمٚمّٓملم.اعمجّمهلل يمام ٟمبى ُمن شم٠ميٞمد الٙموُم٤مت اًمٜمٍماٟمٞم٦م ًمٚمٞمٝمو

ن  ي ـم٤مئٗم٦م ُمّٚمٛم٦م شمٕمٞم  ذم دوًم٦م يمي٤مومبةهلل ٟمحين ٟميبى  ٟميه  ًمٙمٜمي ُم  ذًمك  ىمو : 

 يييوز  ييي٤م  ن شميييداوم  قمييين ٟمٗمّيييٝم٤مهلل و ن شمتٕمييي٤مـمى ُمييين اًمّيييالح ُمييي٤م ٓ دمٕميييل اًمدوًمييي٦م  و 

شم٘مدهل ًمٚمدوًم٦م طمج٦م  ي٤م ًمتّت٠مصيل ؿمي٠موم٦م اعمّيٚمٛملم ذم سمالديي٤مهلل ومي٠مرى  ٟميه ٓ ُمي٤مٟم  سميل 

ٚمدوم٤مع قمن  ٟمٗمّٝمم ومٞمام  ذا اقمتدي قمٚمٞمٝممهلل  ُم٤م  ن يٗمٙميبوا يو اًمواضم٥م  ن يّتٕمدوا ًم

سم٤مًم٘مٞميي٤مهل سم٤مٟم٘مالسميي٤مت وصمييورات ومٝمييلع ٓ شمنمييع ذم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومْمييالً قميين  هنيي٤م ش 

شمييٜمج  ذم اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل ومْمييالً قميين  ن شمييٜمج  ذم دوًميي٦م ٟمٍميياٟمٞم٦م. يييلا ر يييي ذم 

 اعموَوع.

ضميييدًاهلل وميييٞمام يتٕمٚميييق سمييي٤مُٕمب  و ٟمييي٤م  ٟمٓمٚميييق  مم ييييلع اًمٜمتٞمجييي٦م ُمييين  ُميييور يمثيييػمة ويمثيييػمة

وا﴿إو  ويييو ُميين أييي٦م اًمّيي٤مسم٘م٦م:  دا هلل وم٤م ٓميي٤مب ًمٚمٛميي١مُمٜملمهلل قمييغم [63]األنفررمل:﴾َوَ قِميي
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اعمييي١مُمٜملم  ن يّييييتٕمدوا ُمٕمٜموييييي٤ًم ىمْييييل  ن يٗمٙمييييبوا  ن يّييييتٕمدوا ُم٤مدييييي٤ًمهلل  ُميييي٤م ُميييين طمٞميييي٨م 

دي٨م اعمِميٝمور اليعيوا ذم دورييم ومٝميلا واَي  ُمين واًمدوم٤مع قمن  ٟمٗمّٝمم  ذا ُم٤م ي

ُمييين ُمييي٤مت دون ُم٤مًميييه ومٝميييو »هميييػمع  ٓ وييييو ىموًميييه قمٚمٞميييه اًمّيييالهل: ذم صيييحٞم  ُمّيييٚمم و

هلل وميي٢مذا يييوضمم اعمّييٚمم ذم دارع ضميي٤مز سمييل وضميي٥م قمٚمٞمييه اًمييدوم٤معهلل يييلا ذم ؾمييْٞمل شؿمييٝمٞمد

اًميدوم٤مع ٟم١مييدع م٤مُميي٤ًمهلل  ُمي٤م اًمٜمٔمييب ًمٚمٛمّيت٘مْل اًمْٕمٞميد ًم٘مٞميي٤مهل صميورة َييد الٙميمهلل وسمخ٤مصيي٦م 

ْمييٕمٗم٦مهلل وذم  ذا يميي٤من همييػم  ؾمييالُميهلل ومٝمييلا ٓ شمّييتٓمٞم   ن شم٘مييوهل سمييه ـم٤مئٗميي٦م ُمّييٚمٛم٦م ُمّت

 سمالد  ٞمال  ٤م اًمٙمٗم٤مر ُمن يمل ضم٤مٟم٥م. يلا ر يي ذم اسواب قمن يلا اًم١ّما .

  ذًا  قمداديم  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمدوم٤مع قمن  ٟمٗمّٝمم. اًمِمٞم :

يٕمٜمي سبد شمدري٥م وم٘مالا ٕٟميه ًميو ُمي٤م ؾميٛم  ام يوعيوا يٙموٟميوا  صيالً  ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمدين..

  ي ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ٚمد واًمّمؼم.ًمٙمٞمٗمٞم٦م آؾمتخداهل قمغم اًمّالح واس ُمداظمٚم٦م:

 ي ٟمٕممهلل سمنمط:  ٓ  ٚم٥م ؾمٚمٗم٤ًم ىمْل  ن يٕمتدى قمٚمٞمٝمم اقمتداء الٙموُم٦م  اًمِمٞم :

 قمٚمٞمٝمم. ٟمٕمم.

ةٍ ﴿... ُمييين ...  ُمداظمٚمييي٦م: وَّ ْن ىُمييي
تََٓمْٕمُتْم ُِمييي ٤م اؾْمييي ييْم َُمييي وا َ ُي دا

هلل يييييو [63]األنفرررمل:﴾َوَ قِمييي

ًمٚمٛميي١مُمٜملم طم٘ميي٤ًم يمييام ؾمييٚمف ًمييٞمه أنهلل يٕمٜمييي ... ُميي٤م اًمييدًمٞمل قمييغم يييلا ٟمحيين ُم١مُمٜمييون 

 ٓم٤مًمْون  ٟمحن ُم
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اًمدًمٞمل أي٦مهلل و ٟم٤م ىمٚمي٧م ًميك: أيي٦م شمتْميٛمن ؿميٞمئلم اصمٜميلمهلل  طميد ٤م فمي٤ميب  اًمِمٞم :

وواَ  ويو اإلقمداد اعم٤مديهلل ًمٙمٜمي ىمٚم٧م وًمٗم٧م اًمٜمٔمب  مم يلا اًم١ّما  اًملي  ٟم٧م 

 شمليمبع أن: )و قمدوا( ا ٓم٤مب عمن 

 ًمٚمٛم١مُمٜملم. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤ْمذة ُمن يم  اًمِمٞم :

 اًمّمح٤مسم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

 ... ٦م:ُمداظمٚم

 اؾمٛم  ي٤م  ظمي سم٤مر  ام ومٞمك. اًمِمٞم :

 اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟموا ُم١مُمٜملم طم٘م٤ًم 

 يم٤مٟموا. ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييي٥م.  ٟمييي٤م  ىميييو  أن:  ذا ومبَيييٜم٤م ـم٤مئٗميي٦م ُمييين اعمّيييٚمٛملم ومّييي٤مب ييييل ييييم  اًمِمييٞم :

 اعمخ٤مـمْون  لع أي٦م 

 ٓ ٟمّتٓمٞم هلل ًمٙمن ٟم٘مو  ًمو ُمثالً.. ُمداظمٚم٦م:

اعمج٤مييد »ىموًمه قمٚمٞمه اًمّالهل:   يه  ٟم٤م  ؾمتٓمٞم   ن  ىمو هلل  وًٓ:  ٟم٧م شمٕمبك اًمِمٞم :

 هلل شمٕمبك يلا الدي٨م شُمن ضم٤ميد يواع م

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:
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 ـمٞم٥م. وم٤مًمٗم٤مؾمق يل ضم٤ميد يواع م  ىمل ٓ. اًمِمٞم :

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ذًا عميييي٤مذا شمتييييورع  ن شم٘مييييو   ن يييييلا ا ٓميييي٤مب ًمييييٞمه ُموضمٝميييي٤ًم ًمٚمٗم٤مؾميييي٘ملم   اًمِمييييٞم :

ٜميييون طم٘مييي٤ًم ييييم ـمٞمييي٥مهلل وارشم٘ميييي وارشم٘ميييي طمتيييى شمّميييل ُمٕميييي  مم اعمييي١مُمٜملم طم٘مييي٤ًمهلل اعم١مُم

اًملين ي٘موُمون سمام ومبض ام قمٚمٞمٝمم ُمن واضم٤ْمتهلل ويٜمتٝمون قمام طمبهل ام قمٚميٞمٝمم ُمين 

حمبُميي٤متهلل ًمييٞمه ُميين اًمِييوري  ن يٙمييون ييي١مٓء يّمييوُمون اًمييديب وي٘موُمييون اًمٚمٞمييلهلل 

ٓهلل يلع ٟمواوملهلل ًمٙمين اعم١مُمٜميون ييم اًميلين يي٠مشمون سميام وميبض ام  ويٜمتٝميون قميام طميبهل 

ٜملم قميييغم ييييلع اعمواصيييٗم٤متهلل وسم٢مُمٙمييي٤مهنم  ن امهلل ومحٞميييٜمام دمتٛمييي  ـم٤مئٗمييي٦م ُمييين اعمييي١مُم

 يٕمدوا.

و فمٜمييك ييي٤م  ظمييي ُميي٤م شمٙمييون ُميين اسامقميي٦م اًمييلين يٕميي٤مسون إُمييور سمٕمييواـمٗمٝممهلل  ذا 

ىمٚميي٧م ًميييك أن: إُمييب يٜمييي٤م ًمٚمٛميي١مُمٜملم طم٘مييي٤ًمهلل ًمٙميين  ذا يمييي٤من ييي١مٓء اعم١مُمٜميييون طم٘مييي٤ًم ٓ 

تََٓمْٕمُتْم ُِمييييييي ﴿: يّيييييييتٓمٞمٕمون حت٘مٞميييييييق ييييييييلا اًميييييييٜمذ اًم٘ميييييييبةين ٤م اؾْمييييييي وا َ ُيييييييْم َُمييييييي دا
ْن َوَ قِمييييييي

ةٍ   هلل يل يم ُمٙمٚمٗمون  ـمٞم٥م.[63]األنفمل:﴾ىُموَّ

 ... ُمداظمٚم٦م:

ـمٞمييييي٥مهلل ومييييي٢مذًا ييييييل اعمّيييييٚمٛمون اًمٞميييييوهل  ذا ومبَيييييٜم٤م  ن يٜمييييي٤م  ـم٤مئٗمييييي٦م ُمييييين  اًمِميييييٞم :

اعمّٚمٛملم دمٛمٕموا ذم  رض ُم٤م ويم اعمخ٤مـمْون ُم٤ْمذة سم٤مٔي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م يم٤مًمّمح٤مسم٦م: 

وا َ ُمْ ﴿ ٥م  ن يٗمٕمٚميوا ُمي٤م هلل ًمٙميٜمٝمم ٓ يّيتٓمٞمٕمونهلل ومٝميل شم٘ميو :  ي[63]األنفمل:﴾َوَ قِمدا

 ٓ يّتٓمٞمٕمون 
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ٓهلل  ذًا عميي٤مذا شمّييتٖمبب طمٞمييٜمام  ىمييو  ًمييك: أييي٦م  يي٤م ُمٕمٜمٞميي٤من: ُمٕمٜمييى فميي٤ميب سييي  

يٗمٝمٛمييييه يمييييل اًمٜميييي٤مسهلل وُمٕمٜمييييى َييييٛمٜمي ُمْمييييٛمون ذم ظمٓم٤مسمييييه شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤ممم ٕوًمئييييك 

 اعم١مُمٜملم إوًملم.

 ُمتى ٟم ًم٧م يلع أي٦م  ﴾و قمدوا﴿

 يي ُم٤م ٟم ًم٧م ذم ُمٙم٦مهلل يي ٟم ًم٧م ذم اعمديٜم٦مهلل عم٤مذا 

 م ش يٙموٟموا  وًٓ سمٛمث٤مسم٦م ُمن يّتحق  ن يوضمه يلا ا ٓم٤مب.ٕهن

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ش يٙمن يٜم٤م  شمٙمتل  يْم٤ًم قمغم  ؾم٤مس ُمن يلا اإليامن اًم٘موي.

 وًملًمك وم٤مًمدقموة مٌم ذم ُمباطمل واًمت٤مري  يٕمٞمد ٟمٗمّه يمام ىمٚم٧م ًمك ةٟمٗم٤ًم.

وميي٤مٔن يمثييػم ُميين سمٕميي  اًمِميي٤ْمب اعمّييٚمم اًمييلين يٜمتٛمييون  مم سمٕميي  اسامقميي٤مت ذم 

هميييػمع يتحٛمّيييون ًمنقميييداد اعمييي٤مديهلل وييييم يٚم٘ميييون يميييل سميييالء ويميييل ومتٜمييي٦مهلل  ُمٍمييي  و ذم

ويبضمٕمون اًم٘مٝم٘مبىا سم٥ّْم  هنم يّتٕمدون آؾمتٕمداد اعم٤مدي ىمْل  ن يتٛمٙمٜموا ُمٜمههلل 

 سمحٞم٨م شمٙمون  م اًمٖمٚم٦ْم قمغم قمدويم.

 وًملًمك وم٠مٟم٤م  رضمو  ن يالطم  يٜم٤م ذم يلع أي٦م ؿمٞمئ٤من اصمٜم٤من:

 اًمٌمء إو  ذيمبشمه ةٟمٗم٤ًم.

٤م ﴿ذيمبشمييه ٓطم٘ميي٤ًم و ظمييػمًاهلل ويييو: آؾمييتٓم٤مقم٦مهلل واًمٌمييء اًمثيي٤مين  يي ًّ ييُف امَُّ َٟمْٗم ٓ ُيَٙمٚمِّ

َٕمَٝم٤م َّٓ ُوؾْمييي هلل اًمٞميييوهل  ٟمييي٤م ذم اقمت٘مييي٤مدي ٓ يٛمٙمييين ٕي ع٤مقمييي٦م ُمّيييٚمٛم٦م  ن [236]البقرررر :﴾ ِ

٤مِط ﴿يٓمْ٘مييييوا يييييلا اًمييييٜمذ اًم٘مييييبةين:  ْن ِرسَميييي
ٍة َوُِميييي وَّ ْن ىُميييي

تََٓمْٕمُتْم ُِميييي ٤م اؾْميييي يييْم َُميييي وا َ ُي دا
َوَ قِميييي
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هلل اًمٞمييوهل رسميي٤مط ا ٞمييل يمييام شمٕمٚمٛمييون يٕمٜمييي ٟميي٤مدرًا ُميي٤م يٙمييون ًمييه ومٕمٚمييه [63:]األنفررمل﴾اْ َٞمْييلِ 

 اعم١مصمب ذم البوب أًمٞم٦م اعموضمودة اًمٞموهل.

وم٢مذًا: آقمتداد اًملي ٟم١مُمب سمه اًمٞموهل ًمٞمه يو شمبسمٞم٦م ا ٞمل وؾمٞم٤مؾم٦م ا ٞملا ٕٟميه ش 

يْيييق  ييي٤م ذا  اعمٗمٕميييو  اًميييلي يمييي٤من ًميييه ُمييين ىمْيييلهلل أن ىم٤مُمييي٧م اًميييدسم٤مسم٤مت واًمٓمييي٤مئبات 

يلع اعمٝمٚمٙم٦م اعمدُمبة..  مم ةظمبعهلل ُم٘م٤مهل يلع اًموؾم٤مئل اًمتي يم٤مٟم٧م ُمٕمبووم٦م واًم٘مٜم٤مسمل 

 ُمن ىمْل.

يييي٤م  ظميييي ًميييٞمه ُمييين اًمّيييٝمل  ن شم٘ميييوهل سميييه ع٤مقمييي٦م ُمييين اعمّيييٚمٛملم  دقميييدا ذًا: ييييلا اإل

ُمتٗمبىمييييييون  وًٓ ُمْٕمثييييييبون ذم  ىمٓميييييي٤مر إرضهلل وصم٤مٟمٞميييييي٤ًم ش يبسمييييييوا اًمؽمسمٞميييييي٦م اإلؾمييييييالُمٞم٦م 

 اًمّمحٞمح٦م قمغم اإلؾمالهل اعمّمٗمى.

دين ام سميييههلل وٟمٕمت٘ميييد  ن ام قمييي  وضميييل ؾمٞمٜمٍمييي اًميييلين يّيييػمون ييييلا اًميييلي ٟمحييين ٟمييي

قميييغم يييييلا اًمٓمبيييييق سميييي٠من يٞمٌييي  ييييم آؾمييييتٕمداد اعميييي٤مدي يميييام ؾمييييٝمل  ييييم آؾمييييتٕمداد 

 اعمٕمٜمويهلل وام قم  وضمل قمغم ذًمك ىمديب. همػمع.

 ( 00: 18: 31/   736) اهلدى والنور /  

 ( 00:  20: 51/   736) اهلدى والنور / 

 (00: 27: 36/   736) اهلدى والنور / 
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 اإلشالً يف تركيا

ؿميي٘مبة:  ن الٛمييد م ٟمحٛمييدع وٟمّييتٕمٞمٜمه وٟمّييتٖمٗمبعهلل وٟمٕمييوذ سميي٤مم ُميين ذور  ٟمٗمّييٜم٤م 

وُمن ؾمٞمئ٤مت  قمامًمٜم٤مهلل ُمن هيد ام ومال ُمْمل م وُمن يْمٚمل ومال ي٤مدي ًمههلل و ؿمٝمد  ن 

 ٝمد  ن حمٛمدًا قمْدع ورؾموًمه.ٓ  ًمه  ٓ ام وطمدع ٓ ذيك ًمههلل و ؿم

  ُم٤م سمٕمد.

هلل وذ إُميييور ¢ومييي٢من  صيييدب اليييدي٨م يمتييي٤مب ام وظميييػم ا يييدى ييييدى حمٛميييد 

 حمدصم٤مهت٤مهلل ويمل حمدصم٦م سمدقم٦مهلل ويمل سمدقم٦م َالًم٦مهلل ويمل َالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ييي٤م ُميين ضمئتٛموٟميي٤م ُميين سمييالد اإلؾمييالهل اًمتييي طمٗمٔميي٧م اإلؾمييالهل يوُميي٤ًم ُميين اًمييديب صمامٟمٞميي٦م 

و ـمٚميييي٧م سمييييه قمييييغم ةوميييي٤مب اًمييييدٟمٞم٤مهلل ومحٚمتييييه دقمييييوة ىمييييبون رومٕميييي٧م رايتييييه ذم ا يييي٤موم٘ملمهلل 

ورؾمييي٤مًم٦م وقمٚميييياًم ووم٘مٝميييي٤ًم وؾمييييػمة  قميييي٤مدت ومٞميييه ذيمبييييي٤مت إوًمييييلمهلل وُمْميييي٧م ذم ـمبيييييق 

ال٤مع واعمّت٘مْل طمتى ؿم٤مء ام قم  وضمل سمام ضمٜم٧م إُم٦م ُمن ذٟمو ٤م وسمام اىمؽموم٧م 

ُمن ةصم٤مُمٝم٤مهلل وسمام ضمٜم٧م قمغم ٟمٗمّٝم٤م ُمن ذٟمو ٤م قمغم وضمه إرض وم٠مذن ام قمي  وضميل 

 لع اًمْالد  ن شمٜمٝم  ُمبة  ظمبىهلل و ن شمْدو شم٤ْمؿمػم اًمٜمور ذم ةوم٤مب اًميدٟمٞم٤مهلل ُمن ضمديد 

و ن شمليمب ٟمٗمّٝم٤م سميام طمٗمٔمي٧م وُمي٤م يم٤مٟمي٧م قمٚمٞميه ُمين ىمْيلهلل وًميٞمه همبيْي٤ًم قمٚميٞمٙمم وقميغم 

إُمييي٦م عٞمٕمييي٤ًم  ن ييييلا اًمٗميييت  اًميييلي يمييي٤من  يييلع اًميييْالد واًميييلي شميييم قميييغم ييييد إوًميييلم 

 ٟمْيي٠م سمييه اًمٜمْييي قمٚمٞمييه اًمّمييالة  اًمّيي٤مسم٘ملمهلل صمييم ُميي٤م يميي٤من ُميين دمديييد  ييلا اًمٗمييت  طمتييى اًمييلي
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واًمّيييييالهل طميييييلم ؾمييييي٠مًمه واطميييييد ُمييييين  صيييييح٤مسمه:  ي اعمديٜمييييي٦م شمٗميييييت   وًٓ يييييي٤م رؾميييييو  ام 

وم٘مييي٤م  قمٚمٞميييه اًمّميييالة واًمّيييالهل: اًم٘مّيييٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م  وٓهلًل وىميييد شميييم  ?اًم٘مّيييٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م  هل روُمٞمييي٦م

ومتحٝم٤م و راد اعم٤ميمبون سم٤مإلؾمالهل و يٚمه  ن  ٕمٚموي٤م سمٚمدًا قمٚمامٟمٞم٤ًم يم٤مومبًا ٓ َيُٛم٧ما  مم 

ؾمالهل واعمّٚمٛملم واًمٕمبوسم٦م سمّمٚم٦مهلل وًمٙمن ام قم  وضمل ي٠مسمى  ٓ  ن ييتم ٟميورع و ن اإل

يْٕميي٨م اًمٗمييت  ُميين ضمديييد ومٞمٝميي٤مهلل و ن يييليمب اليي٤معين ُميين  يٚمٝميي٤م سمييام  وشمييوا ُميين صم٘م٤موميي٦م 

 ؾميالُمٞم٦مهلل وسميام وميت  ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم قمٚمييٞمٝمم ُمين اًمٜميور وا يدى ًمٞمجيددوا اعميي٤ميض 

شمتّميييل  ييي٤م ُمييين ىمبيييي٥م وُمييين سمٕمٞميييد  اًميييلي اٟمٓميييوىهلل وييييليمب إُمييي٦م سميييام  ييي٥م قمٚمٞمٝمييي٤م  ن

 ًمت٠مشمٚمف قمغم ىمٚم٥م رضمل واطمد وشمٕمٞمد سد اإلؾمالهل ُمن ضمديد  ن ؿم٤مء ام شمٕم٤ممم.

ـميي٤م   ظمييواٟمٙمم ومٛمبطمْيي٤ًم سمٙمييم  هييي٤م إؾميي٤مشملة اًمٙمييباهلهلل ُمبطمْيي٤ًم سمٙمييم ذم دار  خ ُميين 

ؿمييوىمه  مم  ن يٚم٘مييى  ُمثيي٤مًمٙممهلل وىمييدر ام  ن يٙمييون يييلا اًمٚم٘ميي٤مء ًم٘ميي٤مء ـمٞمْيي٤ًم  ن ؿميي٤مء ام 

و ن اًملي يٜمور يلع اسٚم٦ّم حمدث اإلؾمالهل ذم يلا اًمٕمٍمي اًميلي  شمٕم٤ممم وسمخ٤مص٦م

والٛميييد م ُمييين قميييغم اعمّيييٚمٛملم سميييه  ٓ وييييو  ؾميييت٤مذٟم٤م وؿميييٞمخ٤م اًمِميييٞم  حمٛميييد ٟمييي٤مس 

اًمدين إًم٤ْمين وًم٧ّم  ريد  ن  قمبومٙمم سميه ومي٢من اعمٕميبك ٓ يٕميبكهلل وُمين طم٘ميه قمٚمٞمٜمي٤م 

ٓمييييو  اًمٕمٛمييييب  ن ٟمييييليمبع دائيييياًم ذم ٟمٗموؾمييييٜم٤مهلل ذم صييييٚمواشمٜم٤م ذم ؾمييييجودٟم٤مهلل وٟمييييدقمو ًمييييه سم

واًمٕمٓم٤مء اسم اًملي ىمدُمه ًمألُم٦م ُمٜمل ٟمّمف ىمبن ُمن قمٛمبع اعمدييد  ن ؿمي٤مء امهلل وييو 

يٕمٓمي وٓ ي٠مظملهلل وىمد وميت  ام شمْي٤مر  وشمٕمي٤ممم قميغم ييلع إُمي٦م سم٤مًميدقموة اًمتيي محٚمٝمي٤م 

دقموة اًمّٚمف اًمّم٤مًم هلل وسمام ىمدهل ًمألُم٦م ُمن ُم١مًمٗمي٤مت يمثيػمة يّميٕم٥م قميغم الٍمي  ن 

ك ىمييب شمم اًمٙمثييػم ُمٜمٝميي٤مهلل و ومييدشمم  ٟمييتم  ٟمٗمّييٙمم ييي٠ميت قمٚمٞمٝميي٤م وًمٕمٚمٙمييم وٓ  ؿمييك ذم ذًميي

 و ومدشمم ـمالسمٙمم يملًمك.
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ومٝمييييلع ومبصيييي٦م ـمٞمْيييي٦م ُم٤ْمريميييي٦م يٚمت٘مييييي ومٞمٝميييي٤م ييييي١مٓء اعمث٘مٗمييييون ُميييين  ُمثيييي٤مًمٙمم سمِمييييٞم  

ل ذم وييي ومبصي٦م صمٛمٞمٜمي٦م ٓ شمٗميوت وًمٕمٚمٝمي٤م شمٔميالدي٨م و ُم٤مهل اًمّٜم٦م ذم ييلا اًمٕمٍميهلل 

وُمبطمْيييي٤ًمهلل  ضمٕمْيييي٦م ذيمبييييي٤مشمٙمم  مم  ن يِميييي٤مء ام شمْيييي٤مر  وشمٕميييي٤مممهلل وميييي٠ميالً سمٙمييييم عٞمٕميييي٤مً 

وطمٞم٤ميمم امهلل و دقمٙمم وؿمٞمخٜم٤م ًمٙمي  ن  ردشمم  ن شمٕمبَوا قمٚمٞمه ُم٤م يٕمن  و ُم٤م  يو  

ذم ظميييييواـمبيمم ُمييييين ؾمييييي١مآت قمٚمٛمٞمييييي٦م يٕمييييي  قمٚميييييٞمٙمم  ن شمٜمييييي٤مًموا ُمييييين  ضموسمتٝمييييي٤م  ٓ ذم 

 طمْمورعهلل وم٠ميالً وؾمٝمالً وُمبطم٤ًْم سمٙممهلل وطمٞم٤ميمم ام وسم٤مر  قمٚمٞمٙمم.

 ٟمحن ُمن اس٤مُمٕم٦م اًمٌؾموظمٞم٦م ذم ـموٟمٞم٤م. ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

يمٚمٞميييي٦م اًمنميييييٕم٦م ٟمّييييٛمٞمٝم٤م اًماليٞميييي٤مت إؾمييييت٤مذ اًمؼموومٞمّييييور اًمٕمٛمٞمييييد يمٚمٞميييي٦م  ُمداظمٚميييي٦م:

 اًمنميٕم٦م ُمدرس اًمٗم٘مه  يْم٤ًم ذم ٟمٗمه اًموىم٧م.

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

اًمِمييٞم  قمييكم قميييثامن ... ٟم٤مئيي٥م اًمٕمٛمٞمييدهلل وذم سمبوومٞمّييور ُمتخّميييذ ذم  ُمداظمٚميي٦م:

 قمٚمم الدي٨م.

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ؼموومٞمّور قمّمٛم٧م ُمتخّمذ ذم اًمتٗمّػم.إؾمت٤مذ اًم ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 إؾمت٤مذ  محد روٟمٙمل ُمتخّمذ ذم اًمت٤مري  اإلؾمالُمي. ُمداظمٚم٦م:
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  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

 إؾمت٤مذ اًمؼموومٞمّور  ؾم٤مشملة سمبوومٞمّوري٦م رؤؾم٤مء  ىم٤ّمهل. ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

 قمّمٛم٧م ظمٞم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ًمتٗمّػم  يْم٤ًم.. إؾمت٤مذ ؾمٚمٞمامن ومؼم .ذم ا ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

 ُمدرس اًمٙمالهل ذم قمٚمم اًمٙمالهل. ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمم اًمٙمالهل. اًمِمٞم :

ٟمٕمييمهلل وإؾمييت٤مذ ؾمييٕمٞمد ؿمٛمّييك حمٛمييد ؾمييٕمٞمد ؿمٛمّييك  يْميي٤ًم رئييٞمه ذم  ُمداظمٚميي٦م:

 ىمّم اًمتٗمّػم.

  يالً  يالً. اًمِمٞم :

بوومٞمّيور ذم قمٚميم إؾمت٤مذ ذك اًميدين ضمٚموضمي٧مهلل قمٜميدع دراؾمي٦م  يْمي٤ًم سم ُمداظمٚم٦م:

 اًمٙمالهل.

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

واًمِمٞم  إؾمت٤مذ همٜمي قمن اًمتٕمبييف  ٟميتم شمٕمبوموٟميه.. ٟمٕميم ٟمي٤مس إًمْي٤مين  ُمداظمٚم٦م:

 ُمن ظمال  يمتْههلل وام إظموة  لوا  ن يٚمت٘مون سمٙممهلل وزادٟم٤م اًمنمك سم٤مًمٚم٘م٤مء.
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ذومٙمم ام عٞمٕم٤ًمهلل وٟم٠ّم  ام قم  وضمل  ن  ٛمٕمٜم٤م عٞمٕم٤ًم قميغم ا يدى  اًمِمٞم :

 وقمغم اًمت٘مىهلل وقمغم ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمى قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل شمٗمْمل.

اعم٘مدهل: ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٤مَل ٟمحن ضمئٜمي٤م  مم يٜمي٤م ًم يي٤مرة ًمٚمج٤مُمٕمي٤مت إردٟمٞمي٦م وظم٤مصي٦م 

يمٚمٞمييي٤مت اًمنمييييٕم٦م ذم قميييامن وذم اًمػمُميييو  وذم  يييييل اًمْٞمييي٧م.. ضم٤مُمٕمييي٦م  ييييل اًمْٞميييي٧مهلل 

هميدًا  ن  و يْم٤ًم ضم٤مُمٕم٦م ُم١مشمي٦م وم٤ملٛميد م زرٟمي٤م ييلع اس٤مُمٕمي٤مت سم٘مٞمي٧م ضم٤مُمٕمي٦م اًمػمُميو 

ؿم٤مء امهلل يي زي٤مرة وشم٤ْمد  أراء وإومٙم٤مر سملم اعمدرؾملمهلل وذم ٟمٗمه اًموىم٧م شم٘موي٦م 

 اًمّمٚم٦م سملم إشمبا  واًمٕمببهلل يمام داهل اٟم٘مٓم٤مع واٟم٘مٓم٤مع يمْػم ص٤مرت سملم اًمدوًمتلم.

 ُم  إؾمف. اًمِمٞم :

 اعم٘مدهل: ٟمٕمم.

 سم٠مىموى  ٤م يم٤مٟم٧م. اًمِمٞم :

 اعم٘مدهل:  ن ؿم٤مء ام.

ٞمل قميييود اعمّيييٚمٛمون ضمّيييداً واطميييداً يميييام يمييي٤مٟموا ذم اًم ُمييي٤من وًمٕمٚمٝمييي٤م ظمٓميييوات ذم ؾمييي اًمِميييٞم :

و هلل ويمام ىمي٤م  شمٕمي٤ممم:  ٤َْمِئيَل ﴿ٕا ي٤م ظَمٚمَْ٘مٜمَي٤ميُمْم ُِميْن َذيَميٍب َو ُٟمَثيى َوضَمَٕمٚمْٜمَي٤ميُمْم ؿُميُٕموسًم٤م َوىَم َي٤م اًمٜمَّي٤مُس  ِٟمَّ َيي٤م  هَيا

 . [13]الحجرات:﴾ًمِتََٕم٤مَروُموا  ِنَّ  يَْمَبَُمُٙمْم قِمٜمَْد امَِّ  شَْمَ٘م٤ميُمْم 

 قمٗموًا ي٤م ؾمٞمدي  ؾمت٤مذي  ٟم٤م  شمٙمٚمم سم٤مًمؽميميا ٕن.. ٦م:ُمداظمٚم

 : طمو  اًمٕمبسمٞم٦م ومٝمو ضمٞمد ضمدًا.اعم٘مدهل

 اًمثواب قمغم ىمدر اعمِم٘م٦م. اًمِمٞم :
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 ٟمحن ٟمح٥م  ن ٟمّٛم  ُمن شمبيمي. ُمداظمٚم٦م:

:  ؾمييي٤مشملشمٜم٤م يتٙمٚمٛميييون  ن ؿمييي٤مء ام وميييٞمام سمٕميييدهلل ٟميييدع إؾميييت٤مذ اًمٕمٛمٞميييد ي٘ميييو  اعم٘ميييدهل

 يمٚمٛمته  ن ؿم٤مء ام سم٤مًمؽميمٞم٦م.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

: ٟمحن يٞمئ٦م اًمتدريه ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م ؾمٜمّوخهلل ضمئٜم٤م  مم ُمداظمٚم٦م شمبع٦م

زي٤مرة اس٤مُمٕم٤مت وزي٤مرة  ظموشمٜم٤م ذم اًمدين ٟم ور ًمٚمٛمّيٚمٛملم  يْمي٤ًمهلل وٟمحين ُمٌيورين 

  لع اًم ي٤مرة.

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

سم٠مٟمٜم٤م اًمت٘مٞمٜم٤م ُم  قمٚمامء  : وٟمِمٙمب ام شمٕم٤ممم قمغم  قمٓم٤مئه اًمٗمبص٦م ًمٜم٤مُمداظمٚم٦م شمبع٦م

يم قميغم اًمٙمتي٥مهلل واًمت٘مٞمٜمي٤م  يم ُمْي٤مذة يٜمي٤مهلل ٟمحٛميد ام شمٕمي٤ممم ءؿمٞموخ يمٜمي٤م ٟميبى  ؾميام

 قمغم يلا اًمٗمْمل.

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

 وظم٤مص٦م ُم  ؿمخّمٙمم اًمٙمبيم  ٟم٤م ُمِمٙمور ضمدًا  ٟم٤م  تن ضمدًا. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 سم٤مر  ام ومٞمٙمم. اًمِمٞم :

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

 ذا شمّٛمحون ًمٜم٤م ٟمٕمبض ًمٙمم سمٕمي  اسٝميود اعمْلوًمي٦م قمٜميدٟم٤م  و  داظمٚم٦م:ُمشمبع٦م 
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 سمٕم  اعمٕمٚموُم٤مت اًمتي ختذ اإلؾمالهل واعمّٚمٛملم  قمبَٝم٤م ًمٙمم.

 ٟمّتٗمٞمدي٤م  ن ؿم٤مء ام. اًمِمٞم :

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

قمٜميييدٟم٤م ذم شمبيمٞمييي٤م ؾميييت٦م ومخّيييلم ضم٤مُمٕمييي٦م ومٞمٝمييي٤م صمالصمييي٦م وقمنميييين  ُمداظمٚمييي٦م:شمبعييي٦م 

يمٚمٞمييي٦م اًماليٞمييي٤مت يٕمٜميييي ُمييين َيييٛمن ؾميييت٦م ومخّيييلم  مم  يمٚمٞمييي٦م.. يمٚمٞمييي٦م اًمنمييييٕم٦م ٟمّيييٛمٞمٝم٤م

 صمالصم٦م وقمنمين يمٚمٞم٦م يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م.

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

 ٟمحن ٟمدرس اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمل اًمّمٖمب قمٜمدٟم٤م. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

طمٞم٨م  ن اًمٓم٤مًم٥م قمٜمدٟم٤م  و  ُم٤م يٜمٝمي اًمدراؾمي٦م آسمتدائٞمي٦م يٚمتحيق  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 اًم٘مبةن و ٞمد ىمباءة اًم٘مبةن اًمٙمبيم.سمدار 

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

أن ذم شمبيمٞم٤م ُمّجل رؾمٛمٞم٤ًم ذم اًمدوًم٦م صمالصم٦م ةٓك دار ًمٚم٘ميبةن  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 اًمٙمبيم ًمٚم٘مباءة والٗم .

 ) يمٚمٛم٦م اًمٕمٛمٞمد سم٤مًمؽميمٞم٦م(

يميييل ؾميييٜم٦م يتخيييبج مخّييي٦م ةٓك ـم٤مًمييي٥م ذم عٞمييي   ٟمحييي٤مء شمبيمٞمييي٤م  ُمداظمٚمييي٦م:شمبعييي٦م 

 ةن اًمٙمبيم.يمح٤موم  يم٤مُمالً اًم٘مب
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وُمييي  اًميييدور اًم٘ميييبةن قمٜميييدٟم٤م  رسمٕمامئييي٦م ومخّيييلم صم٤مٟمويييي٦م إئٛمييي٦م  ُمداظمٚمييي٦م: شمبعييي٦م

 وا ٓم٤ْمء.

واًميييييلين يدرؾميييييون ذم صم٤مٟمويييييي٦م إئٛمييييي٦م وا ٓمْييييي٤مء اًمتيييييي وم٘ميييييال  ُمداظمٚمييييي٦م: شمبعييييي٦م

 خمّمّم٦م سم٤مًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمدٟم٤م مخّامئ٦م  ًمف ـم٤مًم٥م.

رس اًمتٕميي٤مًمٞمم وٟمحيين ذم يمٚمٞميي٦م اًمنميييٕم٦م سمٕمييد يييلع اًمث٤مٟموييي٤مت ٟمييد ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م واًمنمائ  اإلؾمالُمٞم٦م.

يمٚمٞمتٜميي٤م يييي ذم إصييل  رسميي  ؾمييٜموات وومٞمٝميي٤م ؾمييٜم٦م زييي٤مدة  و  ؾمييٜم٦م  ُمداظمٚميي٦م:شمبعيي٦م 

 ٟمٕمٚمم اًمٓم٤مًم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م  وًٓ.

قمٜمدٟم٤م ذم اًمٙمٚمٞم٦م إؾم٤مشملة يم اًملين يٜمٔمٛمون اًمؼماُم٩م واعمٜم٤مي٩م  ُمداظمٚم٦م:شمبع٦م 

واًمّييييٜم٦م اًمث٤مٟمٞميييي٦م واًمث٤مًمثيييي٦م  طمّيييي٥م اًمّييييٜموات طمّيييي٥م اًمييييدرضم٤مت يٕمٜمييييي اًمّييييٜم٦م إومم

 واًمباسمٕم٦م.

واعمتخبضملم ُمن ضم٤مُمٕمتٜم٤م ُم٤ْمذة يّتٓمٞم   ن يتوفمف يمٛمدرس  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 ذم اعمدارس اعمتوؾمٓم٦م واًمث٤مٟموي٦م ُمدرس اًمؽمسمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م.

ون اًمديٜمٞمييي٦م ذم شمبيمٞمييي٤م ١مو يْمييي٤ًم  ٙمييين  ن يتٕميييلم ذم رئ٤مؾمييي٦م اًمِمييي ُمداظمٚمييي٦م: شمبعييي٦م

 ًمه يلع اًموفم٤مئف. يمواقم   و يمٛمٗمتي  و يم٢مُم٤مهل ويمخٓمٞم٥م ُمٗمتوح

واًمٓم٤مًم٥م اعمتخبج يّتٓمٞم   ن يٙمٛمل دراؾمته اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمامضمّتػم  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 واًمديمتوراع  يْم٤ًم.

وٟمحين  يْمي٤ًم  يلع اًمٓمبي٘مي٦م  يمٛمٚمٜمي٤م اعم٤مضمّيتػم واًميديمتوراع طمتيى  ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م
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وصييييٚمٜم٤م  مم اًمؼموومٞمّييييوري٦م ذم ٟمٗمييييه اعمييييدارس وذم ٟمٗمييييه اًمٙمٚمٞميييي٤متهلل وأن ٟمٕمٞمييييد 

 درؾملم  ٤م.اًمتدريه  صْحٜم٤م ُم

ـمْٕمييييي٤ًم ليييييد أن ٟمّيييييتٗمٞمد ُمييييين اًمٙمتييييي٥م اًم٘مديٛمييييي٦م اًمتيييييي يمتْٝمييييي٤م  ُمداظمٚمييييي٦م: شمبعييييي٦م

اعمّيييييٚمٛملم اًمٕمثامٟمٞميييييلم واًمٕميييييبب ليييييد أن ُمييييين ييييييلع أصمييييي٤مر ٟمّيييييتٗمٞمدهلل وليييييد أن 

 ُمتٕمٓمِملم  لع اًمٙمت٥م يٕمٜمي ٟمّتٗمٞمد وٟمٓمْق يلع اعمٕمٚموُم٤مت قمٜمدٟم٤م.

إردن ودائيييياًم سمييييلم طمييييلم وةظمييييب شمٗمتييييت  ُمٕميييي٤مرض ذم ُمٍميييي و ُمداظمٚميييي٦م: شمبعيييي٦م

وؾمييييوري٤م وًمْٜميييي٤من ٟمِميييي٤مر  يييييلع اعمٕميييي٤مرض وٟم٠مظمييييل يييييلع اًمٙمتيييي٥م اًمثٛمٞمٜميييي٦م  مم شمبيمٞميييي٤م 

 وٟمّتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م.

وقمٜمييدٟم٤م اًمييلين ي٘مييدُمون اًمبؾميي٤مٓت اًمييديمتوراع أن ي٘مييدهل سم٤مًمٚمٖميي٦م  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 اًمؽميمٞم٦م قمٜمدٟم٤مهلل وم٘مال طمٍمت ذم شمبيمٞم٤م يٕمٜمي اًمبؾم٤مئل اعم١مًمٗم٤مت اعمٓمْوقم٤مت.

 سمٞم٦م يٕمٜمي.ُمثل سم٤مىمي اًمدو  اًمٕمب ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 قمٜمدٟم٤م.. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 قمٗموًا ُم٤م ومٝمٛم٧م. اًمِمٞم :

يٕمٜميي ُمييثالً يٜمي٤م ي٘مييدُمون إؾميت٤مذ اًميديمتوراع اًمٓمٚمْيي٦م ي٘ميدُمون اىمؽماطميي٤مهتم  ُمداظمٚمي٦م:

وي٘مدُمون دراؾمتٝممهلل ٟمحن  يْم٤ًم قمٜمدٟم٤م يم ي٘مدُمون سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م وٟمحن ٟم٘مدهل سم٤مًمٚمٖم٦م 

 اًمؽميمٞم٦م.

ن ضمٝمييود اإلظمييوة اًمٕمييببهلل قمٜمييدٟم٤م اـمييالع شميي٤مهل وُمٕمٚموُميي٤مت شم٤مُميي٦م قميي ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

قمن ُم٤م ي٘مدُموٟمه ًمنؾمالهلهلل وًمٙمن ُم  إؾمف اًميلي ٟمحين ٟم٘مدُميه هميػم ُمٕميبك يٜمي٤م وُمي٤م 
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 يٕمبوموٟمه قمن ىمببهلل يٕمٜمي يلا اًم٘مٓم  اًمٗمباب اًملي سمٞمٜمٜم٤م يو اعم٤مٟم .

ييييلع اًم يييي٤مرة ًمٞمّييي٧م اًم يييي٤مرة إظميييػمةهلل ٕهنييي٤م ؾميييٜمٜمتٔمب إظميييوة  ُمداظمٚمييي٦م: شمبعييي٦م

٤مر ومييييٞمام سمٞمٜمٜميييي٤مهلل يييييلع شمٗمٞمييييدٟم٤م  يْميييي٤ًم ذم وٟمٚمت٘مييييي  ييييم وٟمتْيييي٤مد  أراء وشمٕميييي٤مـمي إومٙميييي

 اعمّت٘مْل.

ٟمحيين سمٕمييد يييلع اإليْميي٤مطم٤مت ٟمبضمييو ُمييٜمٙمم ُميي٤م شمٜمّمييحون سمييه وُميي٤م  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

شموصييون سمييه ًمٜميي٤مهلل وًمييو شمٕمٓموٟميي٤م سمٕميي  ةظمييب  ظمْيي٤مر اعمّييٚمٛملم قمييغم اًمّيي٤مطم٦م اإلؾمييالُمٞم٦م 

 واًمٕمبسمٞم٦م.

 وٟمبضمو  ن ٟمّتٗمٞمد ُمن دم٤مرسمٙمم. ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

٤م ُمن يمتْٙمم ٟمبيد  ن ٟمّيتٗمٞمد ُميٜمٙمم ُمْي٤مذة سمٕمي  و يْم٤ًم اؾمتٗمدٟم ُمداظمٚم٦م: شمبع٦م

 إؿمٞم٤مء  ن ؿم٤مء ام.

 رضمييو ُميين ام ًمٙمييم اًمتوومٞمييق ذم  قمامًمٙمييمهلل و ن يٓمٞمييل  قمامريمييم  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 عم٤م ومٞمه ا ػم ًمنؾمالهل واعمّٚمٛملم.

و ذا شمٗمْمييٚمتم سميي٠مي  ؾمييئٚم٦م ٟمحيين  ن ؿميي٤مء ام ٟمجٞمْٝميي٤م ًمٙمييم ورسمييام  ُمداظمٚميي٦م: شمبعيي٦م

 ٕؾم٤مشملة قمٜمديم  يْم٤ًم سمٕم  إؾمئٚم٦م ي٠ّمًموهن٤م ُمٜمٙمم.قمٜمدٟم٤م إصدىم٤مء إظموة ا

ًمٞمه قمٜمدي يمْػم رء  ىمؽمطمه  و  ىمدُمه سمٛمٜم٤مؾم٦ْم يلع اًمٙمٚمٛم٦م ؾموى  ٟمٜمي  اًمِمٞم :

 ًمٗميييي٧م ٟمٔمييييبيمم  مم ُميييي٤م ٓ خيٗمييييى قمٚمييييٞمٙمم  ن اًمٕمٚمييييوهل اًمنمييييقمٞم٦م اًمتييييي )اٟم٘مٓميييي٤مع( قمييييغم 

اظميييتالك اعميييدارس واًمٙمٚمٞمييي٤مت واعمٕم٤مييييد اًمتيييي ؾميييٛمٞمتم اًمٙمثيييػم ُمٜمٝمييي٤مهلل ييييلع اًمٕمٚميييوهل 

قمٞم٦م ٓ يٛمٙمييييين اًموصيييييو   ًمٞمٝمييييي٤م سمٓمبي٘مييييي٦م صيييييحٞمح٦م  ٓ سم٤مًمٚمٖمييييي٦م اًمٕمبسمٞمييييي٦مهلل ٕٟمٙميييييم اًمنمييييي
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شمٕمٚمٛمون  ن يلع اًمٚمٖم٦م يي ًمٖم٦م اًم٘مبةن اًمٙمبيم اًملي يو دؾمتور اعمّٚمٛملم يم٤موم٦م ُمٝمام 

اظمتٚمٗميي٧م  ضمٜم٤مؾمييٝمم وشم٤ْميٜميي٧م ًمٖميي٤مهتم يييلا ُميين ضمٝميي٦م.. وُميين ضمٝميي٦م  ظمييبى ًم٘مييد اٟمتْٝميي٧م 

اًمٙمتي٥م ُمين خمتٚميف  مم ايتامُمٙمم سم ي٤مرشمٙمم ًمٚمٛمٕم٤مرض اًمتي شمٕمبض ومٞمٝم٤م خمتٚمف 

اًمييْالد اإلؾمييالُمٞم٦مهلل وسمخ٤مصيي٦م ُمٜمٝميي٤م اًمييْالد اًمٕمبسمٞميي٦مهلل و ٟمٙمييم شمّييتٗمٞمدون ُمٜمٝميي٤م وشم٠مظمييلون 

ُمٜمٝم٤م اًمٌمء اًمٙمثػم اًمٓمٞم٥م  مم سمالديممهلل ًمٙمٜمي  رضمو وقمّى  ن يٙمون ذًمك ىمبي٤ًْم  ن 

شمٙموٟموا  ٟمتم  ٟمٗمّٙمم ُمن اًملين يٖملون يلع اعمٕم٤مرض سمٙمتْٙمم وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م اًمتي 

تيييى شمّميييْ  ُمييي  إيييي٤مهل ييييي ًمٖمييي٦م اًمِميييٕم٥م اًمبؾميييٛمٞم٦م يميييام ؾميييوك شمٜمنميييوهن٤م قمٜميييديمم طم

ي٘موًمون ذم يلع إي٤مهل..  فمن ييلا ُمٗمٝميوهل ًميدى إؾميت٤مذ اًمٙميبيمهلل ييلا ُمي٤م قمٜميدي ُمين 

اىمؽماح  ٤م ظمٓمب ذم اًم٤ْم هلل وقمٜمدي ؾم١ما  وًمٕمٚمه يو اًم١ّما  اًموطمٞمد ويو:  طم٥م  ن 

 ? قمبك يلع اًمٙمٚمٞم٤مت اًمتي  ذشمم  ًمٞمٝم٤م يل قمٝمديمم  ٤م ُمن سمٕمٞمد  هل ُمن ىمبي٥م

يييلع اًمٙمٚمٞميي٦م ومتحيي٧م  و  ُمييبة ذم قميي٤مهل شمّييٕم٦م و رسمٕمييلم وشمّييٕمامئ٦م  ُمداظمٚميي٦م:٦م شمبعيي

 و ًمف.

 قمٗموًا  ٟم٤م  ريد  ن شمؽمضمم يلا اًمت٤مري  سم٤م جبي. اًمِمٞم :

  ًمف وصمالصمامئ٦م وشمّٕم٦م وؾمتلم. ُمداظمٚم٦م:

  ًمف وؾمتامئ٦م ومخّلم يجبي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ?ٟمٕمم اًمِمٞم :

  ًمف وؾمتامئ٦م ومخّلم يجبي٦م. ُمداظمٚم٦م:

 .  ًمف وصمالصمامئ٦م وشمّٕم٦م وؾمتلم.شمّٕم٦م وؾمتلم. ُمداظمٚم٦م:



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

333 

 صمالصمامئ٦م وشمّٕم٦م وؾمتلم. اًمِمٞم :

 يٕمٜمي ىمْل ؾمت٦م و رسمٕملم ؾمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ىمْل ؾم٧م و رسمٕملم ؾمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمحو  رسمٕملم يٕمٜمي. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ؾم٧م و رسمٕملم ؾمٜم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ومٝمٛم٧م  ن اًمؼماُم٩م اًمتي شموَ .. شموَ  سمحبي٦م ُمن إؾم٤مشملة. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 يٙملا يٕمٜمي. ٞم :اًمِم

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 يلا رء ـمٞم٥م. اًمِمٞم :

لة وسمٕميييدي٤م شميييلي٥م  مم رئ٤مؾمييي٦م اس٤مُمٕمييي٦م وم٘ميييال شمشموَييي  ُمييين ىمْيييل إؾمييي٤م ُمداظمٚمييي٦م:

 شمّمدب قمٚمٞمٝم٤م اًمبئ٤مؾم٦م ًمتٙمون رؾمٛمٞم٦م.

 ٟمٕمم ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمتدظمل ذم اًمتٖمٞمػم. اًمِمٞم :

ٓ شمتدظمل ٟمٕمم.. إؾم٤مشملة ُمثالً يلع اًمّٜم٦م وَٕموا سمبٟم٤مُم٩م  و ُمٜمٝم٤مج  ذا  ُمداظمٚم٦م:

ٝميييييب ومٞمٝمييييي٤م  ي ىمّميييييور  ي ٟم٘مٓمييييي٦م  ي رء يّيييييتٓمٞمٕموا  ن يتٖمٚمْيييييوا قمٚمٞمٝمييييي٤م ذم اًمّيييييٜم٦م فم

 اًم٘م٤مدُم٦مهلل ويٙملا  ن ؿم٤مء ام يليْون  مم اًمٓمبيق اًمّمحٞم .
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إُمييب ـمْٞمٕمييي يمييل اعمٜميي٤مي٩م يٙمييلاهلل خيٓمييب أن ذم اًمْيي٤م  ؾميي١ما  ُميي٤م يييي  اًمِمييٞم :

 ?يمت٥م اًمّٜم٦م اًمتي شمدرس قمغم اًمٓمٚم٦ْم

 ٟمٕمم .. ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

رس  ي يمت٤مب سمتامُمههلل ًمٙمن قمٜميدٟم٤م ُميليمبات يميل ؾميٜم٦م ُميثالً ٓ ٟمد ُمداظمٚم٦م:شمبع٦م 

خيٓمب سم٤ْمزم  ٟمٜم٤م درؾمٜم٤م ذم اًمّيٜم٦م اعم٤مَيٞم٦م اًمت٘مبيي٥م ًمٚمٜميووي خمتٍميًا ذم إصيو هلل 

ويملا اًمتدري٥م سمٕم  اعم٤ْمطم٨م ُمٜمٝمي٤مهلل وشموضميد سمٚمٖمتٜمي٤م يمتي٥م سم٠مصيو  اليدي٨م اًمٜمْيوي 

و  اًملي يمتي٥م ُمين ُمي١مًمٗمي إشميبا  ُمثيل  محيد )ٟمي٤مين( سمٞميك ... يويي٤مضمب  مم  ؾميٓمٜمْ

ذم زُميين اًمٕمثامٟمٞمييلم يمٛمييدرس وقميي٤مش ذم  ؾمييٓمٜمْو هلل ويمتيي٥م  صييوًٓ سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمؽميمٞميي٦مهلل 

ذم اصمٜمييي قمنميي سٚمييدًاهلل  شاًمتجبيييد اًمٍمييي  ٕطم٤مدييي٨م اسيي٤مُم  اًمّمييحٞم »صمييم شمييبضمم 

ـُمْٕمييييي٧م اًمؽمعييييي٦م اًمؽميمٞمييييي٦م ىمْيييييل  رسمٕمييييي٦م ؾميييييٜملمهلل ويمتييييي٥م إؾمييييي٤مشملة اًميييييلين درؾميييييوا ذم 

و  اليييدي٨م ُمّيييتٜمْٓم٤ًم  ؾميييٓمٜمْو  وذم ىمٞمٍميييي٦م وذم  ٟميييدروون يمتْييي٤ًم ُمّيييت٘مالً ذم  صييي

وُمّيييتٕمٞمٜم٤ًم سميييام يمتييي٥م اًمٕمٚميييامء اًميييلين ٟمحييين ٟمٓمٚمييي٥م ُمييين ام  يييم اًمبمحييي٦م واًمٖمٗميييبانهلل 

وٟمدرس  يْم٤ًم سمٕم  إطم٤مدي٨م اًمٜمووي٦م ًمٚمٓمالب سمٕم  اًمٕم٘م٤مئد اًمّمالة واًم يم٤مة وُم٤م 

 ؿمْه ذًمكهلل صمم ٟمنمح  م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م و طمٞم٤مٟم٤ًم ذم ٟمّمف اًمدرس مخه دىمي٤مئق  و 

 ٟم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمبسمٞم٦م ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م قمغم طم٥ّم اؾمتٓم٤مقمتٜم٤م. يمثب ُمن ذًمك ٟمدرس  ذا ىمدر

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

وم٤معم٤مٟم  اًموطمٞمد قمٜمدٟم٤م  ن اًمٓمالب اًملين درؾميوا  ُم٤مُمٜمي٤م شمدرؾميوا  ُم٤مُمٜمي٤مهلل  ُمداظمٚم٦م:

ييييم سميييدرضم٤مت ُمتٗم٤موشمييي٦م ذم اًمٕمٚميييم سم٤مًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞمييي٦مهلل وييييم يتٕمٚمٛميييون اًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞمييي٦م ذم 
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هلل وذم اًمّييٜم٦م اًمّيي٤مسمٕم٦م  رسميي  اًمث٤مٟموييي٦م اًمديٜمٞميي٦مهلل ذم اًمّييٜم٦م إومم شم٘مبيْيي٤ًم مخييه ؾميي٤مقم٤مت

 ؾم٤مقم٤مت ًمٙمن  ذا ش يدرس قمٚمٞمٝمم اًمدروس ...

 ُمٙمثٗم٦م.. ُمٙمثٗم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٙمثف. اًمِمٞم :

 ّميييل قمٜمييييد سمٕمييي  اًمٓمييييالب  ؿميييٞم٤مء يمثييييػمة ُمييين اًمٕمٚمييييم سم٤مًمٚمٖمييي٦م اًمٕمبسمٞميييي٦م  ُمداظمٚمييي٦م:

سمٕمْمٝمم سم٘مي َٕمٞمٗم٤ًم ضمدًاهلل واًمٓمالب اًملين  ٞمئون ُمن اًمث٤مٟموي٤مت ... همػم اًمديٜمٞم٦م ٓ 

م وٓ اًمٙمت٤مسميي٦م سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م ويييم يتدرؾمييون اًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦م ذم ي٘مييدرون قمييغم اًمييتٙمٚم

 اًمّٜم٦م ... قمنمين ؾم٤مقم٦م ذم إؾمْوع.

 ذم إؾمْوع ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

وم٘مييد ٟمنمييت يمتيي٥م ذم سمٚمييدة سم٤مًمٚمٖميي٦م اًمٕمبسمٞميي٦مهلل وـمْٕميي٧م يمتيي٥م  يْميي٤ًم سم٤مًمٚمٖميي٦م  ُمداظمٚميي٦م:

 اًمؽميمٞم٦م ذم الدي٨م اًمٜمْوي سمٗمٜموهن٤مهلل ذم اًمّٜم٦م اعم٤مَٞم٦م وأن.

ؾميي١مازم سميي٤مر  ام ومٞمييك قميين يمتيي٥م الييدي٨م اًمتييي شمدرؾمييوهن٤م قمييغم  ٟميي٤م يميي٤من  اًمِمييٞم :

 اًمٓمالبهلل ومٗمٝمٛم٧م ضمواسمٙمم  ٟمٙمم ٓ شمدرؾمون قمٚمٞمٝمم يمت٤مسم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

و ٟمييييام يييييي خمتيييي٤مرات وُمٜمت٘مٞميييي٤متهلل صمييييم ذيمييييبشمم سمٕميييي  اًمٙمتيييي٥م يييييي ذم  اًمِمييييٞم :

ال٘مٞم٘م٦م يمام شمٕمٚمم ضمٞمدًا.. يي ذم ُمّمٓمٚم  الدي٨م ذم  صو  اليدي٨مهلل ًمٙمٜميي  ٟمي٤م 

ن  ومٝمييييم ذم ُمتييييون الييييدي٨مهلل ُميييي٤م يييييي يييييلع اعمباضميييي  اًمتييييي شمبضمٕمييييون  ًمٞمٝميييي٤م  ردت  

 ?وشمٜمت٘مون ُمٜمٝم٤م
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ظمٓمييب ذم سميي٤مزم  ٟمٜمييي درؾميي٧م سمٕميي  اًمٙمتيي٥م اًمّمييٖمػمة اًمييلي ٟمنمييشمم  ٟمييتم  ُمداظمٚميي٦م:

ُمييين اعمحيييدصملم ييييو وضميييدت ذم اعمٓمييي٤مسم   رسمييي  رؾمييي٤مئل  فمييين  ٟميييه يمييي٤من اىمتْمييي٤مء اًمٕمٚميييم 

 اًمٕمٛمل ًمٚمخٓمٞم٥م.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 .قمْٞمد اًم٘م٤مؾمم سمن ؾمالهل شظمب ذم اًمٕم٘مٞمدة ٕاًمْٖمدادي ويمت٤مسم٤ًم ة ُمداظمٚم٦م:

 اإليامن. اًمِمٞم :

اإليامن.. درؾمٜم٤ميمهلل يلا اًمٙمتٞمي٥م شميم سمٕميون ام ذم ُميدة اًمّيٜم٦م اعمٕمٞمٜمي٦مهلل  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمن اًمٓمالب يم٤مٟموا يٕمبومون اًمٚمٖمي٦م اًمٕمبسمٞمي٦م ذم ييلع اًمّيٜم٦م يمثيػمًا ُمين اًميلين يتدرؾميون 

صمييييالث وقمنميييي ؾمييييٜملمهلل قمٜمييييدٟم٤م أنهلل يم٤مٟميييي٧م ُمدارؾمييييٜم٤م ُميييي١ميالً ًمٚمدراؾميييي٤مت اًمٕمٚمٞميييي٤م ىمْييييل 

يّٛمى سم٤معمٕمٝمد اإلؾمالُمي اًمٕم٤مزمهلل يم٤مٟم٧م يمثػمًا ُمن اًمدروس اًمنمقمٞم٦م ذم يلع اًمّٜم٦م 

وؾم٤مقمتٝم٤م  يمثب ُمن ذًمكهلل ًمٙمن أن  ي ُمن اًمٓمالب اًمث٤مٟموي٦م ُمين اًمث٤مٟمويي٤مت اًمديٜمٞميه 

 و ٞم١موا  يْم٤ًم ُمن اًمث٤مٟموي٤مت همػم اًمديٜمٞم٦م.

ٜميى ختتي٤مرون وييل اٟمت٘مي٤مؤيمم ًمألطم٤مديي٨م يْٜميى قميغم  صيو  اليدي٨م سمٛمٕم اًمِمٞم :

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م صمم الّٜم٦م وشمٕمبَون قمن إطم٤مدي٨م اًمْميٕمٞمٗم٦م اعمِميتٝمبة سميلم 

 ?إُم٦م

يمييي٤من شمدريّيييٜم٤م يٙميييلاهلل اًمٓميييالب  ٞمئيييون  مم اًميييدرسهلل اعميييدرس ي٘ميييب   ُمداظمٚمييي٦م:

طمديث٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ويٙمت٥م  طمٞم٤مٟمي٤ًم ذم اًمٚموطمي٦مهلل صميم ييؽمضمم ييلا اليدي٨م  مم ًمٖمتٜمي٤م اًمؽميمٞمي٦مهلل 

سمٕمي  إطمٙمي٤مهلهلل صميم ينميح طميديث٤ًم ةظميب ُميثالً  ٟمٜميي  صمم ينميح ًميه ذطمي٤ًم ُميوضم ًا ويْيلم
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 فمن  ن زُمالئٜمي٤م درؾميوا خمتٍمي ُمّيٚمم ودرؾميوا  يْمي٤ًم اإلطمٙمي٤مهل سم٠مطم٤مديي٨م إطمٙمي٤مهل 

ذم ييييلع اًمّيييٜم٦مهلل  ٟمٜميييي درؾمييي٧م ذم اًمّيييٜم٦م اعم٤مَيييٞم٦م ُمٕمْميييالت اليييدي٨م اًمٜمْيييوي ذم 

 قمٍمٟم٤م ُمن اعمِم٤مئ  يمدرس يدرس ... حم٤معة.

 حم٤معات. ُمداظمٚم٦م:

اًميييديمتور ؾميييٕمدهلل ُمييين اًميييلين يتخبضميييون قمٜميييدٟم٤م ذم يميييدرس اعمحييي٤معة  ُمداظمٚمييي٦م:

اًمّميييف اًمباسمييي هلل و درس ذم اًمّيييٜموات إظميييػمة  ٟمييي٤م اًمٚمٖمييي٦م اًمٗم٤مرؾميييٞم٦م ... وشموضميييد ذم 

يمٚمٞمتٜم٤م  ؾمت٤مذ ُم٤ّمقمد اؾميٛمه ... ييو ييدرس اليدي٨م اًمٜمْيويهلل وإؾميت٤مذ ُمّي٤مقمد  يْمي٤ًم 

 ... يدرؾمون قمغم يلا اًمٜمٛمال.

 اعم٘مدهل: يٕمٜمي ...

  طمّٜم٧م..  طمّٜم٧م. اًمِمٞم :

 ؿمٞم  اًمتخبي٩م قمٜمدٟم٤م َٕمٞمف ضمدًاهلل ومٕمٜمدٟم٤م.. ي٤م ُمداظمٚم٦م:

  ٟم٤م ٓ  قمٜمي اًمتخبي٩مهلل  قمٜمي آٟمت٘م٤مء. اًمِمٞم :

 ... ُمثالً صحٞم  ُمثالً.. ُمداظمٚم٦م:

 يٕمٜمي  عب ًمك ُمثالً ي٤م طمِة إؾمت٤مذ. اًمِمٞم :

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

سميييد   ن ٟمٜم٘ميييل ُميييثالً ُمييين اًمّيييٜمن إرسمٕمييي٦م اعمٕمبوومييي٦م ًميييديٙمم ـمْٕمييي٤ًم وومٞمٝمييي٤م  اًمِميييٞم :

وومٞمٝميي٤م اًمْمييٕمٞمفهلل وىمييد يٙمييون ذم سمٕمْمييٝم٤م اعموَييوع  يْميي٤ًم  اًمّمييحٞم  وومٞمٝميي٤م الّيين
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سمد  ُم٤م  ن ٟمٜم٘مل ُمن يلع اًمّٜمن إرسمٕم٦م ٟمٜم٘مل ُمن اًمّمحٞمحلم ُم٤م داهل  ن دراؾم٦م اًمّيٜم٦م 

قمٜمديمم ًمٞم٧ّم شمدري٤ًّم ًمٙمت٤مب ُمن  وًمه  مم ةظمبع و ٟمام يو قمغم ـمبي٘م٦م آٟمت٘مي٤مء يميام 

ْٖمي  ن يٙمون خمت٤مرًاهلل ذيمبشممهلل وم٢مذًا آٟمت٘م٤مء ُمٕمٜم٤مع شم٘مٚمٞمل اعم٤مدة وًمٙمن يلا اًمت٘مٚمٞمل يٜم

و ن يٙميييييييون ُموصم٘مييييييي٤ًمهلل وييييييييلا آٟمت٘مييييييي٤مء  ىميييييييبب وؾميييييييٞمٚم٦م  و ـمبي٘مييييييي٦م ييييييييو اًمبضميييييييوع  مم 

ٚميييلين اشمٗميييق قمٚميييامء اعمّيييٚمٛملم قميييغم  هنيييام يميييام شمٕمٚمٛميييون  صييي  يمتييي٥م ًماًمّميييحٞمحلم ا

 الدي٨مهلل و ص  ُمبضم  سمٕمد يمت٤مب ام قم  وضملهلل يلا اًملي ىمّمدشمه.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ٙمييون آٟمت٘ميي٤مء حمّمييورًا ُميين اًمٙمتيي٥م اًمتييي  ذا يميي٤من وٓ سمييد ُميين آٟمت٘ميي٤مء ومٞم اًمِمييٞم :

 شمت٘مّمد اًمّمحٞم هلل  و شمتخّمذ ذم اًمّمحٞم  ٟمٕمم.

ذم اًمّييٜم٦م اعم٤مَييٞم٦م يمٜميي٤م درؾمييٜم٤م  يْميي٤ًم ُميين يمتيي٤مب اًمٚم١مًميي١م واعمبضميي٤من ومييٞمام  ُمداظمٚميي٦م:

 اشمٗمق قمٚمٞمه اًمِمٞمخ٤من.

 ٟمٕمم. اًمِمٞم :

 ويٛمٙمن  ٟمٜم٤م اٟمتخْٜم٤م سم٤م ٓم٠م يْدوهلل ًمٞمه قمٜمدٟم٤م ُم٘مٞم٤مس ُمٕملم. ُمداظمٚم٦م:

 ?وش اًمِمٞم :

 ًم٘مٚم٦م سمْم٤مقمتٜم٤م ذم الدي٨م. ُمداظمٚم٦م:

  ن ؿم٤مء ام شمّمْحون  و مّون ُمبضمٕم٤ًم ذم الدي٨م. اًمِمٞم :

  ن ؿم٤مء ام. ُمداظمٚم٦م:
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 ؾم١مازم.. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمل. اًمِمٞم :

 إؾمت٤مذ حمٛمد ةيدن رئٞمه ىمّم شم٤مري  إدي٤من. ُمداظمٚم٦م:

  يالً ُمبطم٤ًْم. اًمِمٞم :

يٕمٜميييييييي طمِيييييييشمٙمم شمِميييييييتٖمٚمون ذم يمتييييييي٥م اليييييييدي٨م و يْمييييييي٤ًم ذم ييييييييلا  ُمداظمٚمييييييي٦م:

وَوعهلل يٕمٜمي  ريد  ن  شمٕمٚمم ذم سمداي٦م اإلؾمالهل يوضمد طمْم٤مرشم٤من: طمْم٤مرة اًمٞمٝمود اعم

واًمٜمّميي٤مرى ذم سمٞميي ٟمالهلل الْميي٤مرة اًمث٤مٟمٞميي٦م طمْميي٤مرة اإليباٟمٞميي٦م سوؾمييٞم٦مهلل يٕمٜمييي ؾميي١مازم 

ييييييلاهلل ييييييل ... سم٤مٕطم٤مديييييي٨م اًمٜمْويييييي٦م ُمييييين ييييييلع الْمييييي٤مرشملمهلل ييييييل ومٙميييييبت ذم ييييييلا 

 اعموَوع ذم  صمٜم٤مء شمٙمت٥م وشمِمؽم  ذم يلع اعم٠ّمًم٦م.

ٟميي٤م  قمت٘مييد يمييام ي٘ميي٤م  ذم سمٕميي  إُمثيي٤م  اًمٕمبسمٞميي٦م: وُميين ورد اًمْحييب اؾمييت٘مل   اًمِمييٞم :

 ?اًمّواىميهلل ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل  فمن ًمديٙمم

 ?اًمْحبورد ٟمٕمم.. وُمن  ُمداظمٚم٦م:

 اؾمت٘مل اًمّواىمي. اًمِمٞم :

 وُمن ريم٥م اًمْحب اؾمت٘مل اًمّواىمي. ُمداظمٚم٦م:

 رييييد ُمييين ييييلا  ن اعمّيييٚمم طمٞميييٜمام يٕميييود  مم اعمّميييدرين اًمّمييي٤مومٞملم ييييلا  اًمِميييٞم :

.. طمٞمييٜمام يٕمييود  مم اعمّمييدرين اًمّميي٤مومٞملم يمييام شمٕمٚمٛمييون يمتيي٤مب ام وؾمييٜم٦م رؾمييو  ًمٙمييم

ام صغم ام قمٚمٞمههلل وةًمه وؾمٚمم اًملي ىم٤م  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل ومٞمٝمام طمديثلم اصمٜميلم 
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يٜم٤مؾميي٥م ُم٘م٤مُمٜميي٤م أن  طمييد ٤م: شمبيميي٧م ومييٞمٙمم ؿمييٞمئلم ًميين شمْمييٚموا ُميي٤م  ن مّييٙمتم  ييام 

لييييوضهلل يييييلا  طمييييد الييييديثلمهلل يمتيييي٤مب ام وؾمييييٜمتيهلل وًميييين يتٗمبىميييي٤م طمتييييى يييييبدا قمييييكم ا

والييدي٨م أظمييب ىموًمييه قمٚمٞمييه اًمّمييالة واًمّييالهل: ُميي٤م شمبيميي٧م ؿمييٞمئ٤ًم ي٘مييبسمٙمم  مم ام  ٓ 

و ُميييبشمٙمم سميييه.. ُمييي٤م شمبيمييي٧م ؿميييٞمئ٤ًم ي٘ميييبسمٙمم  مم ام  ٓ و ُميييبشمٙمم سميييههلل وُمييي٤م شمبيمييي٧م ؿميييٞمئ٤ًم 

يْٕمييديمم قميين ام وي٘مييبسمٙمم  مم اًمٜميي٤مر  ٓ وهنٞمييتٙمم قمٜمييههلل  ييلا ٟمحيين ُمٕمنميي اعمّييٚمٛملم 

و ٥م قمغم يمل ومبد ُمن  ومبادٟم٤م  ن يٙمون همٜمٞم٤ًم سمام ىمدهل ام ًمٜم٤م ُمن يمت٤مب ٟمجد  ٟمٗمّٜم٤م 

رسمٜم٤م وُمن ؾمٜم٦م ٟمْٞمٜم٤م صغم ام قمٚمٞمههلل وةًمه وؾمٚممهلل والْم٤مرات اًمتي  ٟم٧م  ذت  ًمٞمٝم٤م 

ةٟمٗم٤ًم يي طمْم٤مرات ٓ شمّٕمد  صح٤م ٤م ٓ ذم اًميدٟمٞم٤م وٓ ذم إظميبىهلل و ٟميام اًمّيٕم٤مدة 

ى ﴿ يمل اًمّٕم٤مدة يميام ىمي٤م  ام قمي  وضميل ذم اًم٘ميبةن: ٘مَي ْن َ قْمٓمَيى َواشمَّ ٤م ُمَي َب * وَم٠َمُمَّي دَّ َوصَي

ٜمَى  يي ّْ ى * سم٤ِمْلُ يي َ ٌْ ُع ًمِْٚمُٞم يي ُ ٌِّ ٜمُٞمَ َّ تَْٖمٜمَى* وَم َل َواؾْميي
ْن سَمِخيي ٤م َُميي يي ٜمَى * َوَ ُمَّ يي ّْ َب سم٤ِمْلُ لَّ * َويَميي

ى َ ٌْ ُع ًمِْٚمُٕم ُ ٌِّ ٜمُٞمَ َّ ومٝملع اًمّٕم٤مدة اًمتي يٜمِمدي٤م يم٤موم٦م اًمٜم٤مس: ٓ ومبب سملم  [13-5]الليل:﴾وَم

ٓ ومبب سميلم صي٤مًم  اعمي١مُمٜملم وـمي٤ملٝمم.. يي١مٓء يمٚمٝميم يٜمِميدون ُم١مُمٜمٝمم ويم٤مومبيمهلل 

اًمّٕم٤مدة وًمٙمن ُمي٤م قميبك ـمبي٘مٝمي٤م  ٓ ُمين مّيك سم٤مٕصيٚملم: يمتي٤مب ام وؾميٜم٦م رؾميو  

ام صييغم ام قمٚمٞمييههلل وةًمييه وؾمييٚممهلل ًمييلًمك  ٟميي٤م ٓ  ضمييد ذم ٟمٗمزيي طم٤مضميي٦م ُمٓمٚم٘ميي٤ًم  مم  ن 

وييييو   ظميييبج قمييين ييييلا ا يييال اًميييلي وَيييٕمٜمي ام قمييي  وضميييل ومٞميييه ومْميييالً ُمٜميييه ورمحييي٦مهلل

 آؿمتٖم٤م  سم٤مًمٙمت٤مب واًمّٜم٦م ٟم٘مالً صمم دراي٦م ووم٘مٝم٤ًمهلل ًمٕمكم  ضمْتك قمن ؾم١ماًمك.

 (  00: 01: 06/ 811) اهلدى والنور /

 (  00: 37: 50/ 811) اهلدى والنور /

وًمٙمييين يٕمٜميييي ييييلع اعمّييي٠مًم٦م ييييلا اًمٞميييوهل إؾمييي٤مشملة ذم اًمٕمييي٤مش اإلؾميييالُمي  ُمداظمٚمييي٦م:
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ٞمه م٤مُميي٤ًم الييدي٨م صييحٞمح٤ًمهلل يٕمٜمييي إطم٤مدييي٨م اًمٜمْوييي٦م يييدظمٚمون ذم اًمٙمتيي٥م اًمّييت٦م ًميي

يٕمٜميييي ييييلع اعمّييي٠مًم٦م ُمٝمٛمييي٦م ضميييدًا: ييييل يوضميييد إطم٤مديييي٨م اًمٜمْويييي٦م ذم اًمْخييي٤مري  و ذم 

 ?ُمّٚمم يم٤من ًمٞمه طمديث٤ًم صحٞمح٤ًم يٕمٜمي

اعم٘مدهل: ىمْل صمالصم٦م  ؾم٤مسمٞم  ذم ُمديٜمتٝمم وؾمٛمٕم٧م ُمن ـمالب اًمٕمٚمم قمٜمديم ؿم٤مئٕم٦م 

وا شم٘مييو :  ن ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري  طم٤مدييي٨م ُموَييوقم٦مهلل وؿميي٤مئٕم٦م  ظمييبى شم٘مييو : ظمييل

اًم٘مييييبةن ودقمييييويمم ُميييين اًمّييييٜم٦مهلل يٙمٗمٞمٜميييي٤م ُميييي٤م ذم اًم٘مييييبةن وم٘مييييال اًم٘مييييبةن اًمٙمييييبيم.. ي٤مشميييي٤من 

اًمِم٤مئٕمت٤من يبوج  ًميٞمٝمام أن ذم شمبيمٞمي٤مهلل واًمِمي٤مئٕم٦م إومم طم٘مٞم٘مي٦م ُمٜمتنمية سميلم ـميالب 

يمٚمٞم٦م اإل ٞم٤مت سمٓموٟمٞم٤م ي٘موًمون صحٞم  اًمْخ٤مري ًمٞمه يمٚمه  طم٤مديي٨م صيحٞمح٦م سميل ومٞميه 

 ?وا يلا ؾمٞمدي سم٤مر  ام ومٞمٙممُموَوع وًمٞمه َٕمٞمٗم٤ًم ُموَوقم٤ًمهلل  رضمو  ن شموَح

 ىمو  ًمٙمل قمٚمم ُمٞم اٟمههلل واشمٗمق قمٚمامء اعمّٚمٛملم يم٤موم٦م  ن  طمٙمي٤مهل اًمنمييٕم٦م  اًمِمٞم :

اإلؾمالُمٞم٦م ُم٠مظملي٤م  وًٓ يمت٤مب ام وُمي٤م صي  ُمين طميدي٨م رؾميو  ام صيغم ام قمٚمٞميههلل 

وةًمييه وؾمييٚممهلل صمييم اشمٗم٘مييوا  يْميي٤ًم  ن يييلع إطمٙميي٤مهل اًمييواردة ذم يمتيي٤مب ام وذم صييحٞم  

 صغم ام قمٚمٞمههلل وةًمه وؾمٚمم شمٜم٘مّيم  مم ىمّيٛملم ُمين طمٞمي٨م: يموهني٤م طمدي٨م رؾمو  ام

ُمٕم٘موًم٦م اعمٕمٜمىهلل  و هميػم ُمٕم٘موًمي٦م اعمٕمٜميىهلل ُمي٤م يمي٤من ُمٜمٝمي٤م هميػم ُمٕم٘موًمي٦م اعمٕمٜميى يٓمٚم٘ميون 

 ?قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء اًمٗم٘مه سم٠مهن٤م  ُمور شمٕمْدي٦م ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل ي٤م  ؾمت٤مذ

 ُمٗمٝموهل. ُمداظمٚم٦م:

ٞمٝمي٤م قمٚميامء اًمٗم٘ميه سم٠مهني٤م  ُميور ُم٤م يمي٤من ُمٜمٝمي٤م هميػم ُمٕم٘موًمي٦م اعمٕمٜميى يٓمٚم٘ميون قمٚم اًمِمٞم :

 ?شمٕمْدي٦م ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل ي٤م  ؾمت٤مذ.. ُمٗمٝموهل
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 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

 ُميور شمٕمْديي٦م ٓ ُميدظمل ًمٕم٘ميل اًمْنمي ومٞمٝمي٤مهلل وإُمثٚمي٦م ذم ذًميك يمثيػمة ضميدًاهلل  اًمِمٞم :

ًمٙمن قمغم ؾمْٞمل اًمت٘مبي٥م ٟمِب ُمثالً سم٤مًمّمٚموات ا ٛمه ومٝمي قمغم صمالصم٦م  ؿمٙم٤م : 

ضمٝمييي٦م  ظميييبى ٍيييي٦م سمٕمْميييٝم٤م وسمٕمْميييٝم٤م ضمٝمبيييي٦م صمٜم٤مئٞمييي٦م وصمالصمٞمييي٦م ورسم٤مقمٞمييي٦م ُمييين ضمٝمييي٦مهلل ُمييين 

وسمٕمْميييٝم٤م ُمٗمٕميييمهلل يٙميييلا ٍ وضمٝميييب  مم ةظميييبع..هلل ٓ ييييبد يٜمييي٤م ؾمييي١ما  ش ييييلع ريمٕمتييي٤من 

يييلع شمٕمْدييي٦م ٓ سيي٤م  ًمٚمٕم٘مييل  ن يٚميي٩م و ن يييدظمل ومٞمٝميي٤مهلل  ?وشمٚمييك صمييالث و مم ةظمييبع..

و ن يتوصل  مم ُمٕمبوم٦م عمي٤مذا ذع ام قميغم قمْي٤مدع وميبض اًمٗمجيب ريمٕمتيلمهلل  مم ةظميبع 

٦م اعمٕمٜمييىهلل يييلع شمٕمْدييي٦مهلل ىمّييم ةظمييب  ي ُميين اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م اًمث٤مسمتيي٦م يييلع همييػم ُمٕم٘موًميي

اًمّميييحٞمح٦م ُمييين اًمٜم٤مطمٞمييي٦م اًمٗم٘مٝمٞمييي٦م ُمٕم٘موًمييي٦م اعمٕمٜميييىهلل ُميييثالً هنيييى قمييين اًمٖميييبر هنيييى قميييين 

اًمٜمج  هنى قمن الّد  مم ةظمبع يلا ُمٕم٘موًم٦م اعمٕمٜمىا ٕن اًمٖمبر واًمٜمج  يؽمشمي٥م 

اإلؾميالُميهلل  ُمن ورائه ُمٗم٤مؾميد اضمتامقمٞمي٦مهلل ًميٞمه وراء ييلا رء ةظميب سم٤مًمٜمّي٦ْم ًمٚمٛميٜمٝم٩م

ُميي٤م صمْيي٧م ذم اًمٙمتيي٤مب واًمّييٜم٦م اًمّمييحٞمح٦م صيي٤مر ذيٕميي٦مهلل صمييم اًمٕم٘مييل يّييتٓمٞم   ن  ٙمييم 

 طمٞم٤مٟميييي٤ًم  ن يييييلا ُمٕم٘مييييو  و طمٞم٤مٟميييي٤ًم ي٘مييييو  ٓ يييييلا شمٕمْييييدي همييييػم ُمٕم٘مييييو هلل  ُميييي٤م شمّمييييحٞم  

اليدي٨م وميال يٙميون سم٤مًمٕم٘ميل و ٟمييام يٙميون سمي٤مًمٕمٚممهلل ويميام ىمٚميي٧م ةٟمٗمي٤ًم ًمٙميل قمٚميم  صييوًمه 

 قمٚمييم اسييبح واًمتٕمييديلهلل ًمٙميين يٜميي٤م وُمٜمٝمجييههلل ومٕمٚمييم الييدي٨م يمييام شمٕمٚمٛمييون ُمييبدع  مم

ٟمٙمت٦م  ريد  ن  ًمٗمي٧م اًمٜمٔميب  ًمٞمٝمي٤ما ٕن يمتي٥م اعمّميٓمٚم  ىميد ٓ شمتٕميبض  ي٤م ومْميالً قمين 

 ن شمدٟمييدن طمو يي٤م يييي:  ن قمٚمييامء الييدي٨م قمٚمييامء اسييبح واًمتٕمييديل طمٞمييٜمام يوصم٘مييون 

رضمييالً  و يْمييٕمٗمون ةظمييب ومييلًمك اًمتوصمٞمييق  و اًمتْمييٕمٞمف ُمبضميي   ُميي٤م اًمٜم٘مييل ُمييثالً.. اًمٜم٘مييل 

ي قم٤مذ اًمباوي وقمبك قمداًمتيه وقميبك طمٗمٔميه وقميبك صيدىمه  و  مم قمن اًمِمٞم  اًمل
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اًمٜم٘مييل قميين ذًمييك اًمِمييٞم هلل  و  مم اًمٜم٘مييل قميين ذًمييك اًمِمييٞم .. ًمٙميين يٜميي٤م   ؾمييٚموب ةظمييب 

ويٜمييي٤م دىميييي٦م قمٚمييييم اليييدي٨م  ٓ ويييييو:  ن سمٕميييي  قمٚميييامء الييييدي٨م يدرؾمييييون  طم٤مدييييي٨م 

اًمييباوي  ي ُمتييون  طم٤مدييي٨م اًمييباوي يدرؾمييوهن٤مهلل ويٕمبَييوهن٤م قمييغم  طم٤مدييي٨م اًمث٘ميي٤مت 

اًميييييلين ٓ طم٤مضمييييي٦م عمٕمبومييييي٦م قميييييداًمتٝمم وصم٘ميييييتٝممهلل ًمِميييييٝمبة ذًميييييك سميييييلم الٗمييييي٤مظ  الٗمييييي٤مظ

اعمحييدصملم  ييمهلل ًمٙميين ةظمييبين ُميين ييي١مٓء اًمييبواة ًمٞمّييوا سمتٚمييك اعمث٤مسميي٦م وًمٞمّييوا سمتٚمييك 

 ?اعمٜم ًم٦مهلل وٓ يٕمبومون قمٜمٝمم يل يم ُمن اًمث٘م٤مت واًمٕمدو  والٗمي٤مظهلل وميامذا يٗمٕمٚميون

لع اعمجٛموقم٦م ُمن إطم٤مدي٨م يتتْٕمون  طم٤مديثٝمم طمديث٤ًم طمديث٤ًم ومبدًا ومبدًاهلل وي٘م٤مسمٚمون ي

سم٠مطم٤مدييي٨م اًمث٘ميي٤مت الٗميي٤مظهلل ومٝمٜميي٤م  ئمٝمييب رء ُميين اًمْٚمْٚميي٦م  و اًم٘مٚم٘مٚميي٦م ذم ُمتييون يييلع 

إطم٤مدييي٨م اًمتييي رواييي٤م يييلا اًمييباوي اًمييلي ش يٙميين ُمِمييٝمورًا سم٤مًمٕمداًميي٦م واًمث٘ميي٦مهلل طمٞمٜمئييل 

ٕن  طم٤مديثيييه قميييغم اسييي٤مدة  ? ٙمٛميييون قمٚمٞميييه شمييي٤مرة ي٘موًميييون قمٜميييه  ٟميييه صم٘مييي٦م طمييي٤موم  عمييي٤مذا

اًمث٘ميي٤متهلل شميي٤مرة ي٘موًمييون قمٜمييه  ٟمييه صييدوبا ذًمييك ٕن ُميي٤مدة  طم٤مديثييه ُمواوم٘ميي٦م ٕطم٤مدييي٨م 

ًمٞم٧ّم سمتٚمك اًمٙمثبة اًمتي حتنمع ذم زُمبة الٗم٤مظ اًمث٘م٤متهلل شم٤مرة ي٘موًمون  ٟمه صدوب 

ٕهنيم وضميدوا ذم سمٕمي  شمٚميك اعمتيون ُمي٤م  ?هيمهلل صدوب خيٓميرش  طمٞم٤مٟمي٤ًم ُمين  يين ييلا

٘م٤مت ُموىمووم٤ًم خي٤مًمف ُمتون الٗم٤مظ اًمث٘م٤متهلل ُمثالً ىمد يٙمون الدي٨م قمٜمد الٗم٤مظ اًمث

قمييغم اًمّمييح٤مش ومٞمجييدون يييلا اًمييباوي سم٤مًمييلات ىمييد رومٕمييه  مم اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهلهلل 

وطمديث٤ًم ةظمب  يْم٤ًم رومٕمه  مم اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهلهلل ويو قمٜميد الٗمي٤مظ ُموىميوك قميغم 

 اًمّمح٤مش.. ُمٗمٝموهل يلا اًمٙمالهل ومٞمام  فمن.

 ٟمٕمم. ُمداظمٚم٦م:

ٙميي٤مصمبت  وي٤مُمييه.. وميي٢مذًا يييلا  ٙمٛمييون قمٚمٞمييه سم٠مٟميه صييدوب هيييمهلل ًمٙميين  ذا شم اًمِميٞم :
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 ذا شمٙميي٤مصمبت  وي٤مُمييه ىميي٤مًموا: يييلا ؾمييٞمرش الٗميي  خيٓمييرش يمثييػمًاهلل اًمٗمييبب سمييلم يييلا واًمييلي 

ىمْٚمييه يييلا يّيي٘مٓمون طمديثييه ٓ  تجييون سمحديثييههلل إو  اًمييلي ىمْٚمييه واًمييلي ىميي٤مًموا ومٞمييه 

ُمثالً سم٠مٟمه صدوب هيم  و خيٓمرش ي٘موًمون طمديثه ذم ُمبشم٦ْم الّينهلل ٓ ييو سم٤مًمّميحٞم  

اًمْحيي٨م ويييلا اًمّييؼم ذم  طم٤مدييي٨م ييي١مٓء اًمييبواة ىمييد وٓ يييو سم٤مًمْمييٕمٞمفهلل صمييم ُميي  يييلا 

 دون يٜم٤م   طم٤مدي٨م يِمٝمد اًمٕم٘مل اعمّٚمم.. اًمٕم٘مل اعمّيٚمم و قمٜميي ُمي٤م  ىموًميها ٕن 

قم٘مل اعمّٚمم همػم قم٘مل اًمٙم٤مومب يمام ٓ خيٗم٤ميممهلل صمم ٓ  قمٜمي وم٘مال اًمٕم٘ميل اعمّيٚممهلل سميل 

ٙمييون قم٘مييل اعمّييٚمم اًمٕميي٤مشهلل صمييم ٓ  قمٜمييي وم٘مييال اًمٕميي٤مش ُمٓمٚم٘ميي٤ًم وم٘مييد يٙمييون ُمٗمٌييًا وىمييد ي

وم٘مٞمٝمييي٤ًم وىمييييد يٙمييييون ٟمحوييييي٤ًم وىميييد يٙمييييون ًمٖموييييي٤ًم..هلل و ٟمييييام  قمٜميييي قم٘مييييل اعمّييييٚمم اًمٕميييي٤مش 

اعمحدث اًملي يمام ىم٤م  اسمن ىمٞمم اسوزي٦م رمحيه ام ذم سمٕمي  يمت٤مسم٤مشميه اًم٘مٞمٛمي٦م طمٞميٜمام 

ؾمئل: يل يٛمٙمن ًمٚمٛمّٚمم  ن يٕمبك الدي٨م اعموَوع قميغم اًمبؾميو  قمٚمٞميه اًمّيالهل 

يييييلا ٓ يٓمٞم٘مييييه  يمثييييب  ?ن وومييييالندون  ن يبضميييي   مم إؾميييي٤مٟمٞمدهلل وطمييييدصمٜم٤م ومييييالن وومييييال

اًمٜميي٤مسهلل وم٠مضميي٤مب سمجييواب يتْمييٛمن   ٤مسميي٤ًم ويتْمييٛمن ؾمييٚم٤ًْمهلل ويييلا ُميين دىمتييه ذم اًمتٕمْييػم 

ىم٤م : ٟمٕمم ُمين ضميبى اليدي٨م سيبى اًميدهل ذم سمدٟميه ومٝميلا يٛمٙمٜميه  ن يٕميبك اليدي٨م 

 يييين ييييلا اًمٕمييي٤مش اًميييلي ضميييبى  ?اعموَيييوع ُمييين اليييدي٨م اًمّميييحٞم هلل ًمٙمييين  يييين ييييلا

يلا ذم اًمواىم   ٟمام يتٛمٞم  سمه  وميباد ُمين  ?هل ذم سمدٟمهالدي٨م ذم طمٗمٔمه يمام  بى اًمد

قمٚمامء الدي٨م الٗم٤مظ ٓ  قمٜمي يمل الٗم٤مظهلل و ٟمام  ومبادًا ُمٜمٝمم ويم اًملين عٕموا 

سمييلم ُمٕمبوميي٦م اًمث٘ميي٤مت اًمٕمييدو  رواييي٦م وُمٕمبوميي٦م اًمث٘ميي٤مت ييي١مٓء دراييي٦م ووم٘مٝميي٤ًمهلل ٟمجييد ُمييثالً 

اًمبضمي٤م  ييورد  دقمغم ؾمْٞمل إُمثٚم٦م الي٤موم  اًميليْي ذم يمت٤مسميه ُمٞمي ان آقمتيدا  ذم ٟم٘مي

طمديث٤ًم ًمبضمل يو ًمٞمه يملاسم٤ًم وًمٞمه و٤َمقم٤ًم ًمٙمٜمه ُمْمٕمفهلل ًمٙمٜميه ي٘ميو : ييلا طميدي٨م 



 تركيا ------------------------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املنهج

307 

ٕٟمه رضمل سمام قمٜميدع ُمين قمٚميم وطمٗمي  ًمٚمنمييٕم٦م وىمواقميدي٤م اعمْثوصمي٦م ذم  ?سم٤مـملهلل عم٤مذا

يمت٤مب ام وذم طمدي٨م رؾمو  ام اًملي يو ُمتِمْ   لا الدي٨م اًمٜمْوي يميل اًمتِميْ  

َيييٕمٞمف ًمٙمييين ُمتٜميييه سم٤مـميييلهلل ًمٙمييين ييييلا يميييم  يٛمٙمٜميييه  ن  ٙميييم قميييغم طميييدي٨م  ؾميييٜم٤مدع

قمدديم ذم طمٗم٤مظ إُم٦م ومْمالً قمن  ن ي٘م٤م  ذم قمٚمامء إُم٦مهلل ومْميالً قمين  ن ي٘مي٤م  ذم 

ـمييالب اًمٕمٚمييمهلل ومْمييالً قميين  ن ي٘ميي٤م  ذم  ومييباد إُميي٦م ويييم سميي٤معماليلم سمييل اًمْاليييلم  مم 

 ةظمبع..

إطم٤مديييي٨م ؾميييواء ُمييين ٟم٤مطمٞمييي٦م اًمّيييٜمد  و ُمييين ٟم٤مطمٞمييي٦م اعميييتن ييييي  د ذًا اًم٘م٤مقميييد ذم ٟم٘مييي

ٞمّييي٧م  ٓ ُٕمييي٦م  و ـم٤مئٗمييي٦م خمتييي٤مرة ُمييين ييييلع إُمييي٦م اإلؾميييالُمٞم٦م ُمييين سميييلم يميييل قمٚميييامء ًم

اعمّيٚمٛملم  ٓ ويييم قمٚمييامء الييدي٨م يم٤مإلُميي٤مهل اًمْخيي٤مري وُمّييٚمم وٟمحييو ذًمييك يم٤مإلُميي٤مهل 

هلل  ذا قميييبك ييييلاهلل ومييي٤مٔن ُمييي٤م اًميييبازي و ُمثييي٤م م ُمييين الٗميي٤مظ اًمٜم٘مييي٤مد محييد و ش طمييي٤مشمم 

 يلا اًم ُم٤من.  ُموىمف ـمالب اًمٕمٚمم وُم٤م ُموىمف اًمدارؾمون ًمٕمٚمم الدي٨م ذم

ُمييي٤م ُموىميييف يييي١مٓء اًمٓميييالب ويييي١مٓء اًمدارؾميييلم دمييي٤مع إطم٤مديييي٨م اًمتيييي صيييححٝم٤م 

 ?قمٚمامء اًمّٜم٦م وقمٚمامء الدي٨م

ٓ ؿميييك يميييام ٓ خيٗميييى ًميييدى اسٛمٞمييي   ن ًمٙميييل قمٚميييم  ييييل اظمتّمييي٤مصهلل و ن يميييل 

ـم٤مئٗميي٦م ومييٞمام شمبيييد  ن شمٕمٚمييم ٓ شمّيي٠م  ٟمٗمّييٝم٤م و ٟمييام شمّيي٠م   يييل آظمتّميي٤مص ومييٞمام يييو 

واَ  ضمدًا  ذا  ردت  ن شمٕميبك صيح٦م اليدي٨م ُمي٤م شمّي٠م  سمح٤مضم٦م  مم اًمٕمٚمم سمههلل  ُمب 

ؾمٞمْويه ال٘مٞم٘مي  و اعمِم٤مسمه ًمه ذم زُم٤مٟمٜم٤م  ن يم٤من ًمه ؿمْههلل واًمٕمٙمه سمي٤مًمٕمٙمه م٤مُمي٤ًمهلل 

وم٢مذا  راد ـمالب اًمٕمٚمم ذم يلا اًم ُم٤من  ن يٛمٞم وا صحٞم  الدي٨م ُمن َٕمٞمٗمه ومٚمٞمه 

٠َمًُموا ﴿: قمٚمٞمٝمم  ٓ  ن  ٘م٘موا ةي٦م ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم  ٓ ويي ىمو  رب اًمٕمي٤معملم وَم٤مؾمْي
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يْمِب  ِْن يُمٜمُْتْم ٓ شَمْٕمَٚمُٛمونَ   يل اًمليمب يم  يل اًمٕمٚممهلل ويٜم٤م سمخ٤مص٦م  [43]النحل:﴾َ ْيَل اًملِّ

 ييييل اًميييليمب يٜمييي٤م ييييم  ييييل اًم٘ميييبةن اًمٕمييي٤مرومون سمييي٤مًم٘مبةنهلل ويمٚمٛمييي٦م اًم٘ميييبةن أن شميييليمبين 

سمّيييي١ما  إخ يٜميييي٤م  اًمييييلي ٟم٘مييييل سمٕميييي  اًمٜم٘مييييو  ؾمييييٛمٕمٝم٤م يٜميييي٤م   ن يٜميييي٤م  ـم٤مئٗميييي٦م ُميييين 

هل ُمٜمتنمييييون ذم يمثييييػم ُميييين اًمييييْالد اإلؾمييييالُمٞم٦م ويييييم اًمييييلين يّييييٛمون اعمّييييٚمٛملم اًمٞمييييو

سميي٤مًم٘مبةٟمٞملم.. وةٟمٗميي٤ًم ىمْييل  ن ةشمييٞمٙمم يميي٤من قمٜمييدي  خ ُميين  ظمواٟمٜميي٤م  سمييبايٞمم يييلا  سمييو قمٛمييب 

ىميي٤م  زم سم٠مٟميييه ًم٘مييي ؿمييي٤مسم٤ًم ضميي٤مء ُمييين  ُمبيٙميي٤مهلل وم٘مييي٤م  ذم  صمٜميي٤مء اليييدي٨م سم٠مٟمييه ٓ يييي١مُمن  ٓ 

ًمت٘مٞمي٧م ُمي  وميبد ؿمي٤مب ذم سم٤مًم٘مبةنهلل ويلا ٟمٕمبومه  ٟم٤م ذم دُمِمق ىمْل ٟمحيو قمنميين ؾميٜم٦م ا

ىميي٤م : ٟمٕمييم  صييكمهلل ىمٚميي٧م ًمييه:  ذًا  ?طمٚميي٥م يييدقمي يييلع اًمييدقموىهلل ىمٚميي٧م ًمييه: يييل شمّمييكم

صميم  ?صكمهلل صغم اومتت  اًمّمالة سمدقم٤مء ُمن قمٜمدع ىمٚم٧م ًمه: ُمن  ين ضمئ٧م  لا اًميدقم٤مء

ييلع اًمٙمٞمٗمٞمي٦م ذم اسٛمٚمي٦م ييي ٓ ييي ذم اًم٘ميبةن وٓ ييي ذم اًمّيٜم٦م اًمتيي  ٟمي٧م يمٗميبت 

ن اًم٘مبةن يو وم٘مال اعمبضم  اًموطمٞميد وًميٞمه ًمٚمّيٜم٦م دظميل  ٤مهلل وطم٘مٞم٘م٦م إُمب  ن ادقم٤مء  

ذم سمٞميي٤من اًم٘مييبةن ومٝمييو يمٗمييب اًم٘مييبةنهلل اًمييلي ي٘مييو  سميي٠مين ٓ  ؤُميين  ٓ سميي٤مًم٘مبةن يييو يٙمٗمييب 

َ ﴿سمييي٤مًم٘مبةنا ذًميييك ٕن اًم٘ميييبةن  ييي٤م ىمييي٤م  ومٞميييه رب إٟمييي٤مهل:  يْمَب ًمُِتَْيييلمِّ َوَ ٟمَ ًْمٜمَييي٤م  ًَِمٞمْيييَك اًميييلِّ

َ   ًَِمٞمِْٝممْ  َ ﴿ [44]النحل:رش﴾ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟم ِّ يْمَب ًمُِتَْيلمِّ يي٤م ٟمحين  [44]النحرل:﴾َوَ ٟمَ ًْمٜمَي٤م  ًَِمٞمْيَك اًميلِّ

ذيمبٟميي٤م ةٟمٗميي٤ًم اًمّمييٚموات ا ٛمييه ويمٞمييف  هنيي٤م شمٜم٘مّييم  مم  ىمّيي٤مهلهلل ُميين  ييين  ظمييلت يييلع 

ٓ رء ُمٜمٝميي٤م  ييلا اًمتوَييٞم  ذم اًم٘مييبةن اًمٙمييبيمهلل ًمٙميين يييو سمٞميي٤من اًمبؾمييو   ?إىمّيي٤مهل

َ ًمِٚمٜم٤َّمِس وَ ﴿قمٚمٞمه اًمّالهل اًملي  ؿم٤مر ام  ًمٞمه ذم أي٦م اًم٤ّمسم٘م٦م  يْمَب ًمُِتَْلمِّ َ ٟمَ ًْمٜم٤َم  ًَِمٞمَْك اًملِّ

ٞمِْٝممْ  َ   ًَِمييي ٤م ُٟمييي ِّ  ي  ن ييييلع أيييي٦م شمٕمٜميييي  ن سمٞمييي٤من اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل  [44]النحرررل:﴾َُمييي

يٜم٘مّيم  مم ىمّييٛملم: سمٞميي٤من ًمٗمٔميي ويييو شمْٚمٞميي  اًم٘مييبةن  مم إُمي٦م.. شمْٚمٞميي  اًم٘مييبةن ًمألُميي٦مهلل 
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ء طمدي٨م اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل واًمْٞم٤من أظمب يو سمٞم٤من سمٛمٕمٜمى اًمتٗمّمٞمل.. وًملًمك ضم٤م

ذم اًمّمييحٞم هلل و ٟميي٤م  ييلع اعمٜم٤مؾميي٦ْم  ىمييو : يٜمْٖمييي اٟمت٘ميي٤مء يييلع إطم٤مدييي٨مهلل وشم٘مييديٛمٝم٤م 

ًمٓمالسمٙمييييم يٜميييي٤م  طمتييييى شمّييييت٘مٞمم اًمٕم٘مٞمييييدة اًمّمييييحٞمح٦م ويٕمبومييييون ىمييييدر اًمّييييٜم٦مهلل و  ٞميييي٦م 

اًمبضموع  ًمٞمٝمي٤م ُمي  اًم٘ميبةن اًمٙميبيمهلل ذيميبت طميديث٤ًم وييو ىموًميه قمٚمٞميه اًمّيالهل: ٓ ي٘مٕميدن 

ريٙمته ي٘مو  يلا يمت٤مب امهلل ومام وضميدٟم٤م ومٞميه طميالًٓ طمٚمٚمٜمي٤معهلل وُمي٤م  طمديمم ُمتٙمئ٤ًم قمغم  

ُم٤م طميبهل رؾميو   وضمدٟم٤م ومٞمه طمباُم٤ًم طمبُمٜم٤معهلل  ٓ  ين  وشمٞم٧م اًم٘مبةن وُمثٚمه ُمٕمه..  ٓ  ن

٤م * َواًمٜمَّْجِم  َِذا َيَوى ﴿ام ُمثٚمام طمبهل اما ذًمك ٕن ام ي٘مو  ذم اًم٘مبةن اًمٙمبيم:  ُمَي

َوى  ٤م هَمييييييي ُُْٙمْم َوَُمييييييي ٤مطِم لَّ َصييييييي ييييييي نِ * ََ ُق قَمييييييي
٤م َيٜمْٓمِييييييي ييييييَوى  َوَُمييييييي ٌي * اْ َي َّٓ َوطْمييييييي َو  ِ  ِْن ُيييييييي

 ذًا اًمّٜم٦م قمٚمم ُمن اًمٕمٚموهل  ي٥م  ن ي١مظميل ُمين  ييل آظمتّمي٤مص  [4-1]النجم:﴾ُيوطَمى

ومٞمييييههلل ويمييييل ُميييين ىميييي٤م  يييييلا صييييحٞم  ويييييلا َييييٕمٞمف ٟم٘مييييو  ًمييييه: يييييل  ٟميييي٧م قميييي٤مش سمٕمٚمييييم 

 ن ادقمييى ذًمييك ٟم٘مييو : ييي٤مت ٟمِمييوك  صمْيي٧م صييح٦م يييلا الييدي٨مهلل سمٓمبي٘ميي٦م  ?الييدي٨م

اليييدي٨مهلل إصيييل ييييو اًمّيييٜمد يميييام شمٕمٚمٛميييون.. إصيييل ذم ُمٕمبومييي٦م إطم٤مديييي٨م  قمٚميييامء

اًمّمييحٞمح٦م ُميين اًمْمييٕمٞمٗم٦م  ٟمييام يييو اًمّييٜمدهلل اعمٜم ًميي٦م اًمث٤مٟمٞميي٦م  و اعمبشمْيي٦م اًمث٤مٟمٞميي٦م ذم اًمٜم٘مييد 

وٟم٘مييد اعمييتن اًمييلي يّييٛمى ذم آصييٓمالح اًمٕمٍمييي اًمٞمييوهل سم٤مًمٜم٘مييد اًمييداظمكمهلل يّييٛمون 

الح الييييديثي سم٤مًمٜم٘مييييد ٟم٘مييييد إؾميييي٤مٟمٞمد سم٤مًمٜم٘مييييد ا يييي٤مرضميهلل وٟم٘مييييد اعمتييييون ذم آصييييٓم

اًمداظمكم.. يلا اًمٜم٘مد اًمداظمكم  ذا ُم٤م ؾمٚمال قمٚمٞمه قم٘مو  اًمْنمي  صيْ  اًم٘ميبةن اًمٙميبيم 

حميييل اٟمت٘مييي٤مدا ٕن اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم ٓ يييي١مُمن سميييه اًمٙمٗمييي٤مر ُميييثالً ومٚميييو ىمٞميييل ًمٚمٙمييي٤مومب ىمّمييي٦م 

عب ُموؾميييى ًمٚمحجيييب واٟمْثيييق ُمٜميييه اصمٜمييي٤م قمنمييي قمٞمٜمييي٤ًمهلل وعب اًمْحيييب ومٙمييي٤من يميييل وميييبب 

٤مء ٓ يي١مُمن  يي٤م اًمٙمٗمي٤مر وؾمييٞمٙمون ييلا همييػم صيحٞم  ُميي  يمي٤مًمٓمود اًمٕمٔمييٞمم.. ييلع إؿمييٞم
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تييواشمبهلل اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم ٓ خيْميي  ًمٜم٘مييد ُمٓمٚم٘ميي٤ًمهلل اًم ٟمييه صم٤مسميي٧م سميي٤مًم٘مبةن اًمٙمييبيم وسمٓمبي٘ميي٦م 

و ٟمييييام يٜمْٖمييييي قمييييغم اعمّييييٚمٛملم  ن يٗمٝمٛمييييوع ويييييلع ُمٜم٤مؾميييي٦ْم ٟمتٕمييييبض ًمييييليمبي٤م  يْميييي٤ًم 

ًمّيالهل سمٓمبي٘متلم اصمٜمتلم ؾمْ٘م٧م اإلؿم٤مرة  ًمٞمٝم٤م ويي: اًمبضموع  مم سمٞم٤من اًمبؾميو  قمٚمٞميه ا

ٞمِْٝممْ ﴿ َ   ًَِميي ٤م ُٟميي ِّ َ ًمِٚمٜمَّيي٤مِس َُميي يْمَب ًمُِتَْييلمِّ  ٟمييتم شمٕمٚمٛمييون ُمييثالً  [44]النحررل:﴾َوَ ٟمَ ًْمٜمَيي٤م  ًَِمٞمْييَك اًمييلِّ

ُمّيييٓمبًا ذم يمتييي٥م اًمٗم٘ميييه سمٕمييي  إطمٙمييي٤مهل ٓ ٟمجيييدي٤م ذم اًم٘ميييبةن اًمٙميييبيم ُميييثالً حتيييبيم 

اًمْٜميي٧م ُميين اًمبَيي٤مقم٦م.. حتييبيم اًمْٜميي٧م ُميين اًمبَيي٤مقم٦مهلل يييلا ًمييٞمه ُمييليمورًا ذم اًم٘مييبةن 

يم ًمٙمٜمييه ُمييليمور ذم الييدي٨مهلل سمييل إطم٤مدييي٨م اًمّمييحٞمح٦مهلل وُميين  صييحٝم٤م ىموًمييه اًمٙمييب

قمٚمٞمييه اًمّييالهل:  ييبهل ُميين اًمبَيي٤مع ُميي٤م  ييبهل ُميين اًمٜمّيي٥مهلل ومٝمييلا الييدي٨م يييو ُميين سمٞميي٤من 

٤مشُمُٙمْم ﴿اًمبؾمييييييييو  قمٚمٞمييييييييه اًمّييييييييالهل اًمييييييييلي ذيمييييييييب ذم اًم٘مييييييييبةن  َٝميييييييي ٞمُْٙمْم ُ ُمَّ ٧ْم قَمَٚميييييييي َُميييييييي طُمبِّ

 مم يييلا اًمتحييبيم اعمييليمور ذم صمييم َييم اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل  [23]النسررم :﴾َوسَمٜمَيي٤مشُمُٙممْ 

اًم٘مييبةن اًمٙمييبيم يييلا اًمتحييبيم اعمييليمور ذم طمديثييه:  ييبهل ُميين اًمبَيي٤مع ُميي٤م  ييبهل ُميين 

اًمٜمّييي٥مهلل يٜمييي٤م ئمٝميييب   ٞمييي٦م:  ٟميييام طميييبهل رؾميييو  ام ُميييثٚمام طميييبهل امهلل  ذا رضمٕمٜميييي٤م أن 

وومٝمٛمٜم٤م  ن اًميلين ييدقمون سمي٠مهنم ٓ ي١مُمٜميون سمٌميء ُمين اًمّيٜم٦م  ٟميام اًم٘ميبةن ومٝميم يمٗميبوا 

اًم٘مبةن ي٠مُمبٟم٤م سم٤مًمبضموع  مم اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل ذم قمديد ُمن أي٤مت  سم٤مًم٘مبةنا ٕن

وَ  ﴿اًمٙمبيٛميي٦م ذيمبٟميي٤م سمٕمْمييٝم٤م ةٟمٗميي٤ًمهلل وُميين ذًمييك:  ُٛميي ييَك ٓ ُي١ْمُِمٜمُييوَن طَمتَّييى ُ َٙمِّ وَمييال َوَرسمِّ

ُٛموا  ٚمِّ يييييي َّ ٞم٧َْم َوُي ييييي٤م ىَمَْميييييي ٤م ِ َّي ِٝمْم طَمَبضًميييييي
يييييي ِّ َجَب سَمٞمْييييييٜمَُٝمْم صُمييييييمَّ ٓ َ ِييييييُدوا ذِم َ ٟمُٗم ٞماَم ؿَميييييي

ومِيييييي

ٚمِٞماًم  ّْ  .[65]النسم :﴾شَم

وم٢مذًا يمل ُمن يي قمم سم٠مٟميه ُمّيٚمم وًمٙمٜميه ٓ يي١مُمن  ٓ سمي٤مًم٘مبةن ومٚميٞمه ُمّيٚماًما  اًمِمٞم :

ٕٟمه يمٗمب سمٙمثػم ُمن ٟمّموص اًم٘مبةن وقمٚمامء اعمّٚمٛملم يمام شمٕمٚمٛمون عٞمٕم٤ًم ي٘موًميون: 
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ُميين  ٟمٙمييب طمبوميي٤ًم ُميين اًم٘مييبةن ومٚمييٞمه سمٛمّييٚممهلل ومٙمٞمييف  ذا  ٟمٙمييب يمثييػمًا ُميين أييي٤مت اًمتييي 

 بؾمو  قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل.شمتْمٛمن اًمبضموع  مم ؾمٜم٦م اًم

ٟمٕميييود أن  مم ُمييي٤م ضمييي٤مء ذم ؾمييي١ما  إخ ةٟمٗمييي٤ًم  ٟميييه يييي قمم سمٕمْميييٝمم  ن ذم  طم٤مديييي٨م 

اًمْخيييي٤مري  طم٤مدييييي٨م ُموَييييوقم٦مهلل ال٘مٞم٘ميييي٦م  ن يييييلع اعمّيييي٠مًم٦م يييييي دىميييي٦م ُمتٜم٤ميٞميييي٦ما ٕٟمٜميييي٤م 

اليدي٨م اعموَيوع ذم  ?ٟمت٤ّمء  أن: ُم٤م يو الدي٨م اعموَوع ذم قمٚمم الدي٨م

و٤َمعهلل يلا ُمن طمٞم٨م اًمّيٜمدهلل وُمين طمٞمي٨م اعميتن ُمي٤م قمٚمم الدي٨م ُم٤م رواع يملاب  و 

ظم٤مًمف ٟمّم٤ًم ذم يمت٤مب ام  و ذم طميدي٨م رؾميو  ام صيغم ام قمٚمٞميههلل وةًميه وؾميٚممهلل  ٟمي٤م 

ؿمخّمييٞم٤ًم ٓ  قمت٘مييد  ٟمييه يوضمييد ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري طمييدي٨م ُموَييوع  ييلا اعمٕمٜمييىهلل 

ًمٙمييين ييييلا ٓ يٕمٜميييي ويٜمييي٤م  رضميييو  ن يٜمتْيييه ًمٙمالُميييي ضمٞميييدًا طمتيييى ُمييي٤م ٟم٘مييي  ذم  وميييباط  و 

ًٓم٤م﴿هلل و ٟمييييام شمٗميييبيال ٦ًم َوؾَمييي يييي َلًمَِك ضَمَٕمْٚمٜمَيييي٤ميُمْم ُ ُمَّ  ٟميييي٤م ٓ  قمت٘مييييد  ن ذم  [143]البقررررر :﴾َويَميييي

صحٞم  اًمْخ٤مري طمديث٤ًم ُموَوقم٤ًم  و سمّمورة ظم٤مص٦م قمغم اًمتٕمبييف اليديثي  ن ومٞميه 

رضمييييل يمييييلاب وَيييي٤مع..ر يييييلا ُمّييييتحٞمل ٓ وضمييييود ًمييييههلل اإلُميييي٤مهل اًمْخيييي٤مري  ُميييي٤مهل ٟميييي٤مدر 

٤ًم ًمألؾمي٤مٟمٞمدهلل ويميلًمك ٓ  قمت٘ميد  ٟميه وضمودع ضمدًا ُمن طمٞمي٨م قمٚمٛميه سم٤مًمبضمي٤م  وٟم٘ميدع  يْمي

يوضمد ومٞمه طميدي٨م ُموَيوع سمي٤معمٕمٜمى أظميب  ي ُمين ٟم٤مطمٞمي٦م اعميتنهلل ًمٙمين ييلا ٓ يٕمٜميي 

يٕمٜميييي ُمثٚميييها ٕن  ? ن صيييحٞم  اًمْخييي٤مري ييييو صيييٜمو ًمٚم٘ميييبةن اًمٙميييبيمهلل ُمٗمٝميييوهل اًمّميييٜمو

اًم٘مبةن اًمٙمبيم ييو وطميي ُمين ام وشمٚم٘ميي سمي٤مًمتواشمب يميام شمٕمٚمٛميون قمين رؾميو  ام صيغم 

ؾمٚممهلل  ُم٤م اًمْخ٤مري  وًٓ.. صحٞم  اًمْخ٤مري يو شم٠مًمٞمف سمنم صحٞم  ام قمٚمٞمههلل وةًمه و

قميي٤مش وُميين يمْيي٤مر قمٚمييامء اعمّييٚمٛملم وُميين يمْيي٤مر  ئٛميي٦م اعمحييدصملم  مم ةظمييبعهلل ًمٙمٜمييه ًمييٞمه 

ُمٕمّموُم٤ًم وم٘مد ي٘م  ومٞمه ظمٓم٠م.. ىمد ي٘م  ذم ظمٓمي٠مهلل وسمخ٤مصي٦م  ن اًمٜمّي  اًمتيي رويي٧م قمين 

ٕميييي٤مت اإلُميييي٤مهل اًمْخيييي٤مري ومٞمٝميييي٤م رء ُميييين آظمييييتالكهلل ويييييلا ُموضمييييود ذم سمٕميييي  اًمٓمْ

اًمٕمثامٟمٞميي٦م اًمؽميمٞميي٦م اًم٘مديٛميي٦م قمييغم ا يي٤مُم  طمٞميي٨م يييليمب ا ييالك سمييلم ٟمّييخ٦م و ظمييبىهلل 

ًمٙمين  رييد  ن  ىميو   يمثيب ُمين ييلا.. ىميد ييورد اًمْخي٤مري طميديث٤ًم واطميدًا وقمين صيح٤مش 
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واطمد ويٙمون وىمي  ُمين  طميد رواشميه ذم ييلا اليدي٨م ظمٓمي٠م ذم ُمتٜميه.. ظمٓمي٠م ذم ُمتٜميههلل 

هلل  ٟم٤م  ذيمب ُمثالً ُمين ييلا اًم٘مْٞميل ًمٙمن اعمتن يمٚمه ًمٞمه ُموَوقم٤ًم.. اعمتن  صٚمه صحٞم 

طميدي٨م ـمويييل ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري يييليمب اًمبؾمييو  قمٚمٞمييه اًمّييالهل قميين رسمٜميي٤م قميي  وضمييل 

 ٟميييه ظمٚميييق اسٜمييي٦م وظمٚميييق  ييي٤م  ييييالًهلل وظمٚميييق ضمٝميييٜمم وظمٚميييق  ييي٤م  ييييالًهلل و ن  ييييل اسٜمييي٦م 

طمٞميييٜمام ييييدظمٚموهن٤م يْ٘ميييى يٜمييي٤م  ُمٙمييي٤من واؾميييٕم٤ًم ضميييدًا ي٘ميييو  اًمبؾميييو  قمٚمٞميييه اًمّيييالهل ذم 

ام  ٤م ظمٚم٘م٤ًم ةظمب ومٞمّيٙمٜمٝمم  ي٤ميي٤م سمٗمْميٚمه ورمحتيههلل ضمي٤مء الدي٨م اًمّمحٞم : ومٞمخٚمق 

ذم رواي٦م ذم صحٞم  اًمْخ٤مري سمد  اسٜم٦م ضمٝمٜممهلل يلا ظمٓمي٠مهلل وييلا ٟمْيه قمٚمٞميه اًمنمياح 

سمن طمجب اًمٕمّ٘مالين سم٠من يلا   محدوسمخ٤مص٦م ُمٜمٝمم  ُمػم اعم١مُمٜملم طم٘م٤ًم ًمٚمحدي٨م يو 

ٞم  ويييييم ُميييين سمٕميييي  اًمييييبواةهلل  ييييلا  ٟميييي٤م ٓ  حتٛمييييه يمثييييػمًا  ن  ىمييييو  يمييييل ُميييي٤م ذم صييييح

اًمْخ٤مري صحٞم  ٕن يلع اًمٙمٚمٞم٦م شمِمٛمل طمتى اًمٚمٗمٔم٦م واًمواطمدةهلل ييلا هميػم صيحٞم ا 

ٕن يلا ٓ يّم   ـمالىمه  ٓ سم٤مًمٜم٦ّْم ًمٚم٘مبةن اًمٙمبيم اًملي ىم٤م  ام قم  وضمل ذم طم٘مه 

ًمٙمن يلع إظمٓمي٤مء  [42]فصلت:﴾ٓ َي٠ْمشمِٞمِه اًْم٤َْمـمُِل ُِمْن سَملْمِ َيَدْيِه َوٓ ُِمْن ظَمْٚمِٗمهِ ﴿سمحق: 

ودة ذم سمٕم  اعمتيون ذم صيحٞم  اًمْخي٤مري ييلع ٓ يّمي  ًمٚمٛمّيٚمم  ن اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعموضم

يٗمييت  سميي٤مب اًمِمييك ذم صييحٞم  اًمْخيي٤مري ُميين  صييٚمههلل سمييل اًمٕمٙمييه يييو اًمّمييوابهلل و ٟميي٤م 

 عب  لا ُمثالً وم٠مىمو : رضمل همٜمي قمٜمدع دٟمي٤مٟمػم ذيْٞمي٦م يمثيػمة ضميدًاهلل وم٘ميد يٙميون ومٞمٝمي٤م 

 ?عميي٤مذا ديٜميي٤مر زائييف ُمٖمِمييوش  مم ةظمييبع..هلل ومٝمييو ٓ يٕمييبض قميين يييلع اًمييدٟم٤مٟمػم يمٚمٝميي٤مهلل

ٕٟمه ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمون يمٚمٝم٤م ُمٖمِموؿم٦م.. ٓ يلا يٕمٜمي ٕٟمه وم٤مَ  سم٘مٞمٛم٦م سم٘مٞمٛم٦م يلع اًمدٟم٤مٟمػم 

ويي ُم٤مدةهلل ومامذا ٟم٘مو  سمحدي٨م اًمبؾمو  قمٚمٞمه اًمّالهل اًملي ٓ يٛمٙمين شمٗمّيػم اًم٘ميبةن 

اًمٙمبيم  ٓ ُمن ـمبي٘مه قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالهل..  ذا يلا قمبومٜم٤مع ضمٞمدًا ومٜمتٞمجي٦م ذًميك  ٟميه 

ّييٚمٛملم ُمٝمييام اظمتٚمٗمييوا ذم آظمتّم٤مصيي٤مت  ٓ ُميين يميي٤من ُميين ٓ  ييوز ًمٙمييل  ومييباد اعم

 يييل اًمٕمٚمييم ًمٚمحييدي٨م رواييي٦م ودراييي٦مهلل ومٝميي١مٓء ىمييد ي٠مظمييلون قمييغم اًمْخيي٤مري ؿمييٞمئ٤ًم ُميين 

اًمييييويم يم٤معمثيييي٤م  اًمييييلي ذيمبشمييييه ةٟمٗميييي٤ًم ًمٙميييين يييييلا ٓ  ييييال وٓ يْميييي  ُميييين ىمييييدر اإلُميييي٤مهل 

اًمْخ٤مري يمبضمل  ُم٤مهل ٟم٘مي٤مد واٟمت٘ميى يميام ي٘ميو  اعمؽمعيون ًميه ييلا اًمٙمتي٤مب اًميلي ومٞميه 
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ٟمحييو ؾمييت٦م ةٓك طمييدي٨م اٟمت٘ميي٤ميم ُميين ٟمحييو ُميي٤مئتلم  ًمييف طمييدي٨م صييحٞم هلل واعميي٤مئتلم 

إًمف ُمن ؾمت٦م ةٓك ٓ  دري قمدد يمْػم ضمدًا ًمٕمٚمه ذي٥م قمن سم٤مزم ُم  ُميبور اًمي ُمنهلل 

ومٝملا اإلُم٤مهل اظمت٤مر يلع اًمٙمٛمٞم٦م اًم٘مٚمٞمٚمي٦م ُمين إطم٤مديي٨م اًمّميحٞمح٦م و ودقمٝمي٤م ذم يمت٤مسميه 

لم يم٤موم٦م وسمٓمْٞمٕمي٦م الي٤م   قمٜميي اعمّٛمى سم٤معمّٜمد اًمّمحٞم هلل ومال ضمبهل  ن  ئٛم٦م اعمّٚمٛم

 ئٛميي٦م اًمّييٜم٦م ظمالوميي٤ًم ٕيييل اًمْدقميي٦م يم٤مًمِمييٞمٕم٦م واًمباومْميي٦م وٟمحييو ذًمييك اشمٗم٘مييوا عٞمٕميي٤ًم  ن 

 ص  يمت٤مب سمٕمد يمت٤مب ام قم  وضمل  ٟمام يو صحٞم  اًمْخ٤مريهلل وم٢مذا وضمد ومٞمه سمٕمي  

 إوي٤مهل وملًمك ُمن ـمْٞمٕم٦م إلٟم٤ّمن.

 وب  ًمٞمك.وؾمْح٤مٟمك اًمٚمٝمم وسمحٛمد هلل  ؿمٝمد  ن ٓ  ًمه  ٓ  ٟم٧مهلل  ؾمتٖمٗمب  و شم

 سم٤مر  ام ومٞمك ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞم . ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمٙمم سم٤مر . اًمِمٞم :

 (  00: 41: 40/ 811) اهلدى والنور /

 ( 01: 03: 45/ 811) اهلدى والنور /
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 الصمفيوُ والصياشة يف األردُ

حبيمييي٦م اًمّيييٚمٗمٞم٦م ظم٤مصييي٦م ذم ومْميييٞمٚم٦م اًمِميييٞم ر ييييل شميييبى  ن يٜمييي٤م  وم٤مئيييدة ًمٚم ُمداظمٚمييي٦م:

إردنهلل قمٜمييييييدُم٤م  قمٚمٜميييييي٧م الٙموُميييييي٦م شمِمييييييٙمٞمل سمٕميييييي  إُمييييييور  و اًمديٛم٘مباـمٞميييييي٦م يمييييييام 

 ي٘موًمونهلل ظم٤مص٦م و هن٤م قمٚمٞمٝم٤م سمٕم  اًمْمٞمق يٜم٤م  

٤م سمييلم ُميي٤م يم٤مٟميي٧م  اًمِمييٞم :  مم اًمٞمييوهل اًمييلي يمٜميي٧م يٜميي٤م  ىمْييل ؾمييٗمبيت يييلع ش  ر ومبىًميي

ُميييي٤م ييييي١مش  قمٚمٞمييييه اًمييييدقموة وسمٞمييييٜمام ىمييييد شمّمييييػم  ًمٞمييييه سمٕمييييد يييييلع آٟمتخ٤مسميييي٤متهلل سمييييل ىمييييد وىميييي 

اًمّٚمٗمٞملم عٞمًٕم٤م طمٞمٜمام شمومم سمٕم  اًموزارات سمٕم  اعمِمي٤مي  اًميلين قمبوميوا سمٛمٕمي٤مداة 

اًمدقموة اًمّٚمٗمٞم٦م ُمٜميل  ن سميد ت شمٜمتنمي ذم إردنهلل وييلا يٕمٜميي سم٠مٟميه ٓ رء ضمدييد ُمي٤م 

ش شمٙمن الٙموُم٦م اًمٖم٤مًمْٞم٦م اًم٤ّمطم٘م٦م ومٞمٝم٤م ُمن اًمٜم٤مس اعمتديٜملم سم٤مإلؾمالهل شمديٜم٤ًم ؾمٚمٗمٞم٤ًمهلل 

 يم٤مٟم٧ما ٕن اًملين ييديبون دومي٦م اًمدوًمي٦م  ٟميام ييم قميغم ٟمٗميه و ٓ ومّتْ٘مى إُمور يمام

اعمٜمٝم٩م اًميلي يمي٤من ؾمي٤مسمً٘م٤م ىمْيل ييلع آٟمتخ٤مسمي٤متهلل ومٛمٕمٚميوهل ًميدى يميل اعمّيٚمٛملم ؾميواًء 

يميي٤مٟموا ؾمييٚمٗمٞملم  و ُميين همييػميم  ن وزارة إوىميي٤مك ذم اًمٕمٝمييد اًمّيي٤مسمق يم٤مٟميي٧م ُميين  ؾمييو  

يمييي٤من  اًميييوزارات حتييي٧م رئ٤مؾمييي٦م ذاًميييك اًمبضميييل اعمٕميييبوك سمٕمْيييد اًمٕم يييي  ا ٞمييي٤مطهلل وم٘ميييد

يْم٤ميق  ئٛم٦م اعم٤ّمضمد واًمدقم٤مة اإلؾميالُمٞملم ُمْمي٤مي٘م٦م ؿميديدة ويٗميبض قمٚميٞمٝمم سمحٙميم 

ُمٜمّمييْه  ٓ يّمييدقموا سميي٤ملق و ن يتجيي٤موروا ُميي  سمٕميي  اًمبهمْيي٤مت اًمّٞم٤مؾمييٞم٦مهلل صمييم ظمٚمٗمييه 

ُميين سمٕمييدع ةظمييب ويييو أن حتيي٧م اًمتجبسميي٦مهلل وٟمبضمييو  ن يٙمييون ظمييػًما ُميين ؾمييٚمٗمههلل يييلا ُميي٤م 
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 قمٜمدي  يًْم٤م.

ُمي٤م دظمٚمي٧م آٟمتخ٤مسمي٤مت  ٓ عمح٤موًمي٦م شمّميحٞم  شم٘ميو  ... اإلؾميالُمٞم٦م  هني٤م  ُمداظمٚم٦م:

 إو٤َمع ا ٤مـمئ٦م.

 ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م ذًمك: ويل يّت٘مٞمم اًمٔمل واًمٕمود  قموج. اًمِمٞم :

 (39a/00:05:40)رحلة النور 
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 التحاكي لمىحاكي يف الفمبني
٤مُموا قمٚمٞمه دقموة ومّجن  ؾمْوقم٤ًم و ظمبج لم اعمّٚمٛملم  ىمٜمٞمن سمٕم  اًمٗمٞمٚمٞمْ ي٘مو :  

 يصمييم سمٚمٖمييه  ن ٟمٗمييه اًمبضمييل اًمييلي  ىميي٤مهل قمٚمٞمييه دقمييوة ويييو  ُميي٤مهل ُمّييجد وُمّييٚمم ومٞمٚمٞمْٞمٜميي

إصييل يٕمٜمييي ُميين شمٚمييك اًمييْالد هيٞمييرش  ىم٤مُميي٦م دقمييوة  ظمييبى وم٤مًمّيي١ما  اًمييلي وضمٝمييه: يييل 

 يييوز ًميييه  ن ي٘ميييٞمم  و يبومييي  قمٚمٞميييه ىمْميييٞم٦م والٙميييم يٜمييي٤م  طمٙميييم يمييي٤مومب  ًميييٞمه ييييلا ُمييين 

 وت اًمتح٤ميمم  مم اًمٓم٤مهم

ىمٚميي٧م ًمييه: اعمّيي٠مًم٦م حتتيي٤مج  مم شمٗمّمييٞمل:  ذا يمٜميي٧م شمٕمٚمييم  ن اًمييدقموى اًمتييي شم٘مٞمٛمٝميي٤م 

قمٜمد ي١مٓء الٙم٤مهل اًملين  ٟم٧م شمٕمٞم  ذم  رَٝمم وييم  ٙمٛميون سمٖميػم ُمي٤م  ٟمي   امهلل 

ييييلع اًميييدقموى  وًٓ: ييييي سمحيييق ُمٜميييك قميييغم ظمّميييٛمكهلل وصم٤مٟمٞمييي٤ًم: شمٕميييبك  ن اًم٘مييي٤مٟمون ٓ 

ذقمٜميي٤م ومحييلم ذا   ييوز  ن يٕم٤مىميي٥م ُمثييل يييلا اعمييدقمى قمٚمٞمييه سميي٠ميمثب  يي٤م يّييتح٘مه ذم 

 شمبوم  قمٚمٞمه اًم٘مْمٞم٦ما ٕٟمك ٤َمُمن  ن الٙمم ؾموك ٓ يٙمون خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمنمع.

ىم٤م  زم: ٓ  ٟم٤م  ريد سمه  ظموومه يٕمٜميي سم٢مىم٤مُمي٦م ييلع اًميدقموى  ظمووميه طمتيى ُمي٤م ي٘ميدهل  

 ىمْمٞمه صم٤مٟمٞم٦م قمكم.

ىمٚميي٧م ًمييه: ـمٞميي٥م يييلا ٓ سميي٠مس ومٞمييههلل ًمٙميين ٓزهل شمٕمييبك  ن اًمدوًميي٦م  ييوز  ن شمديٜمييه  

 ٞمه سم٠ميمثب  ٤م يّتحق ذم ذقمٜم٤مهلل ومٝمل شمٕمبك  سمٌمء وشمٕم٤مىمْه قمٚم

 ىم٤م : ٓ.
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 ىمٚم٧م ًمه:  ذًا:  ٟم٤م ُم٤م  ؾمتٓمٞم   ن  هني ًمك اسواب سم٤مًمّٚم٥م  و سم٤مإل ٤مب.

 ىم٤م  زم:  ذًا: ؾموك  ؾم٠م  و قمٓمٞمك اسواب.

 (1: 08: 11/ 341) اهلدى والنور / 
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